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„Czyńcie sobie przyjaciół, oddając cześć świętym Pańskim i naśladując ich czyny,
Fot. ks. K. Błotko
aby gdy ustaniecie w tym życiu, przyjęli was do wiecznych przybytków” Tomasz a Kempis

Uroczystość
Wszystkich Świętych
Tradycyjnie 1 listopada o godz.
15.00 na cmentarzu parafialnym
odprawiona zostanie Msza św.
w intencji zmarłych parafian,
a o 19.00 odbędzie się czuwanie
młodzieży
przy
cmentarnym
krzyżu.

Urodziny
ks. Ireneusza
We
wtorek
23
listopada
przypadają urodziny ks. Ireneusza
Pawlaka.
Zapraszamy
w tym dniu do modlitwy w jego
intencji podczas Mszy św.
o godz. 17.00.
— czytaj str. 10

Roraty 2010
Od
niedzieli
28
listopada
rozpoczynamy okres adwentu.
Zapraszamy
do
udziału
w
Mszach św. roratnich, które będą
sprawowane od poniedziałku do
piątku o godz. 6.30.
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80 lat wspólnoty
Żywego Różańca
W dniu 7 października 2010
roku, w święto Matki Bożej
Różańcowej, wspólnota Żywego
Różańca
spotkała
się
na
dziękczynnej Eucharystii, aby
podziękować Bogu za 80 lat
istnienia w naszej parafii.

Po uroczystej Eucharystii członkowie Żywego Różańca
spotkali się „przy stole” w Domu Parafialnym.
.
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Wieczór papieski
16 października w 32 rocznicę
wyboru księdza kardynała Karola
Wojtyły na stolicę Piotrową, odbył
się w naszej parafii wieczór
papieski.
Tegoroczne
hasło
brzmiało: Jan Paweł II – odwaga
świętości.
— czytaj str. 10

„ Św
w ięci
yw y
i ci i błogosław ieni stanow ią
i żyw
argum ent na rzecz tej drogi, która
w iedzie do królestw a niebieskiego.
S ą to ludzie – tacy jak każdy
ka dy z nas –
którzy tą
t drogą
drog szli w ciągu
ci gu sw
s w ego
ziem skiego życia
ycia i którzy doszli.”
Jan Paweł II

Spotkanie
kapłanów
rocznika 2000
W poniedziałek 18 października
gościliśmy w naszej parafii
kapłanów rocznika 2000. Była to
okazja by kapłani, zwłaszcza ci,
którzy nie mieli dotychczas okazji
pracować na ziemi rybnickiej
poznali
tę
ziemię,
kościół
i probostwo
— czytaj str. 10
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Pielgrzymka Apostolatu
Maryjnego
do Zakopanego
Apostolat Maryjny zorganizował w dniach 18
– 20 czerwca 2010 r. pielgrzymkę do Sanktuarium M. B. Cudownego Medalika w Olczy
pod Zakopanem. Razem z ks. Ireneuszem,
opiekunem duchowym naszego parafialnego
Apostolatu wzięło w niej udział 41 osób.
— czytaj str. 11 – 12
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Ksiądz nie zawsze idzie przed trumną …
Po 25 latach służby kapłańskiej, licząc od
święceń diakonatu, przyszło mi po raz
pierwszy uczestniczyć w pogrzebie, gdzie
najbardziej stosownym i właściwym miejscem
było to – za trumną mojego ukochanego ojca
św. pamięci Ludwika Błotko.
Mój ojciec urodził się 25 sierpnia 1931 roku
w Krasowach – dzielnicy Mysłowic. Zmarł śmiercią
nagłą, ale łagodną, która pozostawiła Mu lekki
uśmiech na ustach w dniu 10 lipca 2010 roku. Nastąpiło to w murach naszego nowego probostwa, gdzie
lubił przebywać i nie śpieszno Mu było wracać do
swojego domu. W ten sposób stał się po części obywatelem Rybnika, ponieważ po akt urodzenia udajemy
się do Mysłowic, a gdy potrzebny jest akt zgonu – do
Rybnika.
Wspominając to wydarzenie szukam pretekstu,
aby okazać Bogu i ludziom wdzięczność za ponad
pięćdziesięcioletnie doświadczenie życiowe, które
dobrze ujęła w słowa jedna z polskich piosenkarek lat
osiemdziesiątych śpiewając: „…cudownych rodziców
mam”. Dzisiaj Bogu dziękuję za dar ojca, który swoim
życiem często stawiał w cieniu tak zwane autorytety
spotykane w polityce, w Kościele, w rodzinie czy
wśród przyjaciół i znajomych. Recepta na to była prosta – praca, pokora, uczciwość, łagodność i opanowanie.
Był wierny przykazaniom, a więc trwał w miłości
do własnej małej rodziny – zawsze i do końca. Swoje
choroby i trudy „chował w rzeczach osobistych”. Starzał się jakby po cichu (ze słabym sercem i innymi
dolegliwościami) wiedząc i dając mi do zrozumienia,
że wcześniej czy później nastąpi koniec. Nie mogę
oprzeć się wrażeniu, że zbyt wiele pracował, aby stworzyć nam lepszy świat. Wzruszało mnie piękne przygotowanie do śmierci, chociaż nie pozbawione żalu, że
będzie musiał nas kiedyś zostawić. W sprawach materialnych miał wszystko uporządkowane, do końca
troszczył się o to, co wypracował i co po sobie zostawiał. Nie chwytał jednak łapczywie chwili, jakby życie
miało się tylko tutaj zaczynać i kończyć, ale potrafił ze
spokojem pomyśleć o czasie, gdy zostanie wezwany
po imieniu. W ten sposób autentycznie, bez zbędnych
przykrywek dewocyjnych, świadczył o tym, w co wierzył jako chrześcijanin.
Po zaistniałym fakcie odejścia śp. Ludwika dziękuję ludziom, którzy okazali mu wierność i przychodzili z pomocą w ostatnich latach i miesiącach życia.
Chociaż do końca przemieszczał się swoim samochodem, był radosny i chciał jeszcze coś dobrego zrobić –
bywały chwile, gdzie ta pomoc ojcu i mamie okazała
się bardzo przydatna. Dziękuję wraz z mamą Cecylią

wszystkim życzliwym osobom ze środowiska rodzinnego w Mysłowicach, jak i tym, którzy przybywali
z tytułu podtrzymanych przyjaźni z parafii, gdzie
pełniłem funkcje kapłańskie. Osobny rozdział stanowi
środowisko parafii boguszowickiej, gdzie rodzice
spotykali się również z wieloma przejawami
życzliwości i wsparcia. Dziękujemy więc osobom
świeckim i duchownym, nie zapominając o postawie
wielkiej życzliwości ze strony pana Doktora Andrzeja
Mury, który poświęcał swój czas i techniczne
możliwości aby wspomóc mojego ojca na ile to tylko
było możliwe.
Bóg jednak chciał, aby Boguszowice stały się
miejscem śmierci i oczekiwania na uroczystości pogrzebowe w naszej parafialnej kaplicy. Dzięki Państwu
Wałachom i ich firmie pogrzebowej ”STYX”
wszystko w tej materii zostało zapięte na ostatni guzik.
Dziękujemy za okazana życzliwość i bezinteresowność. Rozpoczęte (13 lipca 2010 r.) Mszą św.
uroczystości pogrzebowe w boguszowickim kościele,
zakończyły się po przejeździe do rodzinnej parafii św.
Józefa w Krasowach jeszcze jedną Eucharystią
i pochówkiem na parafialnym cmentarzu.
Z serca dziękujemy wszystkim biorącym udział
w tych uroczystościach pogrzebowych zarówno
w Parafii NSPJ w Boguszowicach jak i w Krasowach.
Dziękuję za modlitwę i dalsze wsparcie, które okazywane jest przez wielu przyjaciół mojej osamotnionej
mamie, a przez to i mnie osobiście. Dystans kilku miesięcy, jakie upłynęły od 10 lipca oraz podniosła, pełna
zadumy Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny stały się dobrą okazją do napisania tej refleksji, aby Bogu jeszcze raz podziękować za Ojca
i jego piękne życie zakończone równie piękną
śmiercią. Nie widzę przeszkód, aby na łamach naszej
gazetki parafialnej każdy, kto jest tym zainteresowany
mógł napisać parę ciepłych słów o tych, którzy
odeszli,
a
którym
winniśmy
wdzięczność.
Zapraszam…
Jako kapłan doświadczony stratą kogoś bliskiego
i kochanego łatwiej jest mi wczuć się w sytuację tych
parafian, którzy przychodzą zgłosić śmierć swoich
bliskich. Łatwiej jest mi poczynić refleksję nad swoim
przygotowaniem do chwili, o której śpiewa Antonina
Krzysztoń – „Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz
mnie…”.
Na wszelkie radości i trudy i wszystko, co chwilę
obecną stanowi oraz na to wszystko, co jeszcze przed
nami z serca błogosławi wdzięczny

ks. Krzysztof Błotko – proboszcz
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Krótka refleksja na Uroczystość Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny
Śpieszm
pieszm y się
si kochać
kocha ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co niew ażne jak krow a się w lecze
najw ażniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza norm alna w ięc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy m yślim y o kim ś zostając bez niego
N ie bądź pew ny że czas m asz bo pew ność niepew na
zabiera nam w rażliw ość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i hum or
jak dw ie nam iętności w ciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd m ilkną w lipcu
jak dźw ięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby w idzieć napraw dę zam ykają oczy
chociaż w iększym ryzykiem rodzić się niż um rzeć
kocham y w ciąż za m ało i stale za późno
N ie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zaw sze
a będziesz tak jak delfin łagodny i m ocny
Śpieszm y się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zaw sze pow rócą
i nigdy nie w iadom o m ów iąc o m iłości
czy pierw sza jest ostatnią czy ostatnia pierw szą
ks. Jan Twardowski

I zbudzę się w „nowej ziemi”
W wizjach proroka Izajasza Bóg Jahwe mówi:
„Oto Ja stwarzam
nowe niebiosa i nową ziemię …” (65,17)
— W innej wizji Jan ujrzy i napisze: „I ujrzałem
niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma” (Ap 21,1).
Piotr nawiązując do tych obrazów napisze z nadzieją:
„Oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i ziemi
nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”
(2 P 3,13).
— Zmartwychwstały i uwielbiony człowiek będzie żył w „niebie nowym i ziemi nowej”. Dlatego
Grzegorz z Nazjanu pisze: „Popatrz na kwiaty
i gwiazdy, i ciesz się, bo odnajdziesz je przemienione
w niebie nowym i ziemi nowej”. Przebywałem kiedyś
w dżungli wietnamskiej. Był Dzień Zaduszny. Siedzieliśmy w nocy na tarasie bungalow i rozmawialiśmy o sprawach ostatecznych. Nagle stary Wietnamczyk położył palec na ustach i powiedział: „Słyszycie?
To niebiescy stolarze kończą mieszkania dla nas
w domu Ojca Niebieskiego …” Dlatego wszystkim
małodusznym i bez nadziei, pełnym lęku i zrozpaczonym trzeba przypomnieć: „Niech się nie trwoży serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce” (J 14, 1-2).
Za: Ks. Roman E. Rogowski, Każdy zmierza do
swojej Galilei, Katowice 1993 Księgarnia św. Jacka

A z czego to mam się spowiadać? (4)
(Z kącika duchowego proboszcza)
Na co dzień stajemy wobec wielu zadań
i obowiązków do wypełnienia. Wysiłkiem jest
nasza praca fizyczna, dla niektórych umysłowa czy też inny rodzaj trudu, który podejmujemy. Z pewnością podejmujemy również
wysiłek duchowy, aby coś zmienić w swoim
życiu, coś wyeliminować jako niepotrzebną
wadę czy słabość, za którą powinno być nam
wstyd. Jeśli zaufałem Bogu, który objawia
nam się w Słowie Bożym i dalej przemawia w
nauczaniu moralnym Kościoła oraz w głoszonych prawdach wiary, to warto postawić sobie
kilka pytań dotyczących zgodności naszego

życia z wiarą katolicką. Sugerowany rachunek
sumienia może na nowo nam przypomni, że
jest wiele dziedzin naszego życia, z których
powinniśmy się spowiadać, a nie zawsze to
czynimy.
Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Znasz mnie lepiej
niż ja sam siebie. Proszę, otwórz moje serce, abym zło,
które jest we mnie, dobrze rozpoznał. Spraw, bym
potrafił, z miłości do Boga i wszystkiego, co dobre,
szczerze za nie żałować. Dodaj mi też odwagi i siły,
bym potrafił wytrwać w moich dobrych
postanowieniach. Amen.
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Pycha

Nieczystość

− Czy wierzysz w Boga?
− Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje Bóg? Czy jest
najważniejszy? A może ważniejsze są dla ciebie pieniądze, władza, kariera?
− Czy popełniasz grzechy, uważając, że miłosierny Bóg
i tak ci je wybaczy?
− Czy w trudnych sytuacjach prosisz Boga o pomoc, czy
może sam starasz się rozwiązać problemy?
− Czy bluźniłeś, tzn. czy mówiłeś o Bogu, źle, z nienawiścią, z wyrzutami?
− Czy nadużywałeś imienia Bożego, strasząc Jego karą, by
narzucić innym swoją wolę?
− Czy popierasz aborcję?
− Czy namawiałeś kogoś do niej lub współdziałałeś
w zabiciu nienarodzonego dziecka?
− Czy stosujesz antykoncepcję?
− Czy popierasz eutanazję?
− Czy lekceważąc Boga, wierzysz magii, korzystasz
z usług wróżek lub nosisz amulety?
− Czy w chorobie szukasz pomocy u uzdrawiaczy?
− Czy szanujesz niezależność dorosłych dzieci?
− Czy uważając, że wszystko wiesz lepiej, wtrącasz się
w ich życie małżeńskie, w wychowanie ich dzieci?
− Czy upokarzasz innych swoimi czynami lub słowami?
− Czy twoja religijność nie powoduje, że wynosisz się nad
innych?

− Czy zdradziłaś(eś) męża lub żonę?
− Jeśli nie masz męża czy żony, to czy podejmujesz
współżycie seksualne poza małżeństwem?
− Czy korzystasz z pornografii czy innych seksualnych
usług (agencje towarzyskie, niemoralne kontakty
w Internecie)?
− Czy uprawiałeś masturbację?

Chciwość
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Czy coś komuś ukradłeś?
Czy oddałeś pożyczone pieniądze lub rzeczy?
Czy płacisz podatki?
Czy jesteś uczciwy w transakcjach?
A może starałeś się ukryć, że towar, który sprzedajesz,
jest wybrakowany?
Czy jako pracodawca wykorzystujesz swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje albo nie płacąc
w terminie, zatrudniając ich „na czarno" i pozbawiając
w ten sposób świadczeń emerytalnych, zdrowotnych czy
płatnego urlopu?
Czy przyjąłeś lub dałeś łapówkę?
Czy korzystasz bezprawnie z własności społecznej, np.
wyłudzając świadczenie, które ci się nie należy (zasiłek
dla bezrobotnych, zapomogę czy rentę)?
A może kradniesz prąd lub gaz albo nie kasujesz biletów
w autobusie?
Czy przywłaszczasz własność swojej firmy lub korzystasz z niej w celach prywatnych?
Czy w niedzielę i święta powstrzymujesz się od
niekoniecznej pracy?
Czy w potrzebie wspierasz materialnie swoich rodziców,
czy opiekujesz się nimi w chorobie?
Czy pieniądz stał się twoim bożkiem?

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
− Czy zachowujesz piątkowy post?
− Czy szkodzisz swemu zdrowiu przez nadużywanie
alkoholu, używanie narkotyków?
− Czy objadasz się?
− Czy marnujesz jedzenie?

Zazdrość
− Czy życzysz ludziom dobra?
− Czy cieszysz się, gdy dobrze się powodzi innym?
− A może szczęście innych jest dla ciebie powodem do
frustracji?
− Czy zazdrościsz innym dóbr materialnych, sukcesu
w pracy, szczęścia w życiu rodzinnym lub czegokolwiek
innego?
− Czy mówiłeś nieprawdę o drugim człowieku?
− A jeśli tak, to czy odwołałeś oszczerstwo?
− Czy z zazdrości lub zemsty rzucałeś fałszywe
podejrzenia na innych?
− Czy bez ważnej przyczyny ujawniałeś wady i błędy
innych (obmowa)?
− Czy
chwalisz
swoje
dzieci,
pracowników,
współmałżonka?
− Czy są to pochwały bezinteresowne?

Gniew
− Czy w kontaktach z innymi ludźmi (w rodzinie, w pracy,
wśród znajomych) byłeś cierpliwy, uprzejmy, dobry,
opanowany?
− Czy potrafisz zapanować nad swoimi negatywnymi
emocjami?
− Czy chowasz w sercu nienawiść, czekając na stosowną
okazję, by na kimś się zemścić?
− Czy przeklinasz w złości?
− Czy mówisz źle o swoich rodzicach w obecności
własnych dzieci?
− Czy kogoś okłamałeś?

Lenistwo
− Czy starasz się pogłębiać swoją wiarę i rozwiewać
wątpliwości przez odpowiednią lekturę i rozmowy?
− Czy modlisz się codziennie?
− Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczysz we
Mszy św.?
− Czy spóźniasz się na niedzielną Mszę św.?
− Czy sumiennie przykładasz się do pracy zawodowej?
− Jak wychowujesz swoje dzieci – czy uczysz je, co jest
dobre, a co złe?
− Czy interesujesz się życiem swoich dzieci?
− Czy znasz ich przyjaciół, czy wiesz, co czytają, jak
spędzają wolny czas?
− Czy rozmawiasz z dziećmi?
− Czy dbasz o religijność swoich dzieci?
− Jak reagujesz na grzech swoich dzieci: gdy oszukują
w szkole, żyją bez ślubu, nieuczciwie pracują?
− Czy dostrzegasz człowieka potrzebującego pomocy
i próbujesz zaradzić jego biedzie?
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Proboszcz z Ars (9)
Czytamy o dalszych losach św. Jana
Vianneya. Poznajemy jak trudna była Jego
droga do kapłaństwa, ileż napotykał przeszkód. Tym razem czytamy o dalszych losach Vianneya jako żołnierza i tzw. zbiega,
którym się stał przypadkowo. Rozważając
życie Jana Vianneya pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, aby byli wierni Bogu i z
uporem proboszcza z Ars pokonywali
wszelkie trudności.
Na razie nie wiedząc, co począć z sobą, biedny,
zmęczony drogą Jan Maria postanowił udać się na noc
tam, gdzie go zaprowadzi przygodny towarzysz, a dopiero następnego dnia pomyśleć o swym dalszym losie.
I tak zdał się całkowicie w ręce Opatrzności.
Wieś les Noes leży na wysokości 660 metrów. Wit znał
dobrze wszystkie ścieżki górskie. Dwaj wędrowcy wspięli
się jeszcze wyżej, aż doszli do chaty zamieszkałej przez
człowieka zajmującego się wyrabianiem chodaków
i znanego w okolicy pod przezwiskiem Gustin.
W rzeczywistości zwał się on Augustyn Chambonniere
i mieszkał z młodą żoną na tym pustkowiu. Wit zapukał,
opowiedział się, i ubodzy gospodarze otworzyli drzwi.
Młody żołnierz upadał z głodu i zmęczenia. Gustin dał mu
coś przekąsić, podczas gdy żona jego zmieniała pościel na
jedynym łóżku znajdującym się w tym domu. Jan Maria
położywszy się niebawem zasnął snem głębokim, a tymczasem właściciele chaty udali się do warsztatu, by się tam
ulokować na słomie.
Zaraz nazajutrz, bo trzeba było przecież na chleb
zarobić, zabrał Wit swego towarzysza do chatki leśnej
Klaudiusza Tornaire, który w przeciągu dwóch dni dał im
robotę przy piłowaniu bukowych pni. Ofiarowali mu swe
usługi nadal, lecz choć nie brakło roboty w tym czasie,
Klaudiusz zgodził się zatrzymać tylko silniejszego. Wit
zatem pozostał u niego na robocie, a Vianney zmuszony był
gdzie indziej szukać sobie zajęcia. Udał się do le Point,
wioski należącej do gminy les Noes, prosząc, by mu tam
pozwolono uczyć dzieci. Niejaka Antonina Miviere,
wdowa po Prefelle'u, do której zwrócił się Jan Maria ze
swą prośbą, z żalem musiała odmówić przyjęcia usług,
jakie ofiarował jej młody wędrowiec, gdyż miała już nauczyciela dla swych dzieci.
Sprawa wikłała się niepomyślnie. Rekrut Vianney,
opuszczony, ukryty gdzieś w górach, stał się, bez powziętego uprzednio zamiaru, zbiegiem. Stawił się wreszcie
przed wójtem gminy, Pawłem Fayot. Wójt ten, prosty rolnik, mieszkał nie w samym les Noes, lecz o dwa kilometry
wyżej w górach w wiosce les Robins, która, wraz z przyległymi łąkami, leży na wystającej skale ponad spadzistym
zboczem.
Paweł Fayot pozostawił po sobie pamięć jak najzacniejszego człowieka. Miał on właściwy sobie sposób stosowania w praktyce praw cesarstwa.
W styczniu 1810 roku, gdy Jan Maria Vianney oddał

się w jego ręce, ukrywał on dwóch dezerterów w zakamarkach swego domu. Przybycie nowego zbiega nie
sprawiło mu przyjemności. Miał on liczną rodzinę, którą
musiał wyżywić, więc przybycie jednej osoby więcej
zaznaczało się w jego budżecie znacznym uszczerbkiem.
Przy tym dość często żandarmi badali tę lesistą okolicę,
wiedząc, że roi się w niej od zbiegów; i wówczas nie gdzie
indziej tylko do niego, Pawła Foyot'a, wójta z les Noes,
wstępowali ci stróże prawa na odpoczynek i... wypitkę.
Więc przechowywanie zbiegów kosztowało biednego
wójta wiele trudów i niewygody, ale jakże mógłby dopuścić, by przybyły teraz do niego biedny chłopak błąkał się
bez przytułku?!... O wydaniu go władzom wojskowym
nawet nie pomyślał, podzielając w sprawie służby w wojsku poglądy bardzo wielu osób ze swoich współczesnych.
Wreszcie zdobywając się na krok śmiały wyznaczył Janowi
Marii na mieszkanie dom stojący naprzeciwko jego domostwa, należący do jego krewnej Klaudyny Fayot. Klaudyna była wdową i miała czworo dzieci, z których najstarszą była czternastoletnia córka. Wiedziano powszechnie, że
Klaudyna jest osobą dobrą i miłosierną, zresztą w razie
potrzeby sąsiedzi okazaliby jej pomoc w wyżywieniu młodego przybysza.
Umówiono się, iż dla zmylenia pościgu Jan Maria
Vianney odtąd nazywać się będzie Hieronim Vincent.
Klaudyna Bouffaron, zacna wdowa po Piotrze Fayot,
miała istotnie tkliwe serce. Jako osoba miłosierna
przychodziła z pomocą ubogim, wydzielając im z góry po
jednym bochenku chleba przy każdym wypieku. Chętnie
tedy przygarnęła i młodego tułacza, który w tak dziwny
sposób dostał się pod jej opiekę.
Zapewniwszy sobie dyskrecję ze strony dzieci, podając nowo przybyłego za krewnego, będącego u niej
w gościnie, Klaudyna sama zachowała wszelką przezorność. Zbieg zrazu ukrywał się podczas dnia. Dwa pierwsze miesiące spędził w stodole lub w oborze, przylegających do mieszkania wójta. Jeśli nawet zjawiły się jakie
patrole, nie miały podejrzeń. Szczytem zaś ostrożności
było, iż przez całe osiem tygodni matka Fayot - tak nazywano bowiem powszechnie Klaudynę - nosiła zbiegowi
jedzenie w drewnianym cebrzyku, i dopiero gdy nastawała
noc, biedny więzień odważył się wyjść trochę na świeże
powietrze i przyłączyć się do rodziny. Czytywał im
wówczas Ewangelię albo Żywoty Świętych i powtarzał
piękne opowieści, których się nauczył od księdza Balley
i od matki. Zjednywał ich swą dobrocią i budował
pobożnością. Hieronim Fayot, młodszy od niego o lat
piętnaście, pamiętał jeszcze w starości jak kuzyn
przywoływał go do porządku, skoro swawolny dzieciak nie
zachowywał się grzecznie przy wieczornym pacierzu.
Urządzono w jednym kącie stajni, przy oknie,
z prostego przepierzenia z desek coś, co się nazywało
pokojem. Jan Maria Vianney dzielił w tym zakamarku
wspólne łóżko z Ludwikiem, najstarszym z chłopców
liczącym lat trzynaście. Lecz niedługo miał przy sobie
młodego towarzysza. Po trzech nocach spędzonych
bezsennie Ludwik rzekł z płaczem:
- Mamo, kuzynek po całych nocach odmawia pacie-
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rze, a ja przez to nie mogę zasnąć. Nie chcę dłużej z nim
mieszkać.
Zmuszona była tedy matka Fayot zasłać dla swego
chłopca drugie łóżko i ustawić je w pewnej odległości od
łóżka kuzynka.
Nasz mimowolny zbieg nie miał oczywiście zamiaru
być bezużytecznym. Zima przerwała wprawdzie roboty
w polu, lecz Hieronim Vincent powrócił do myśli, którą
poprzednio już chciał uskutecznić: został nauczycielem. W les
Robins było wielu analfabetów. Hieronim pomyślał, że trzeba
nauczyć ich czytać choć na książce do nabożeństwa. Dzieci
wdowy Fayot i kilkoro innych, młodzieńcy i dojrzali
mężczyźni nawet, poczęli schodzić się do zagrody Fayot'ów
na naukę czytania, pisania i katechizmu. Zdaje się, że nikomu nie wydała się podejrzaną obecność w les Robins młodego człowieka, mającego zupełnie wygląd zwykłego włościanina. Mimo to jednak Jan Maria czekał czas jakiś, zanim
począł schodzić na dół do wsi les Noes, gdzie co rano odprawiała się Msza święta. Serce mu się ściskało, gdy słyszał głos
dzwonu, a nie mógł na to wezwanie podążyć do kościoła.
Ponieważ jednak miejscowy proboszcz, ksiądz Jacquet, wyznawca wiary, którego Rewolucja zapędziła na wygnanie,
w dni powszednie bardzo wczesnym rankiem Mszę
odprawiał, więc odważył się wreszcie Jan Maria Vianney po
raz pierwszy puścić się w drogę wśród ciemności. Wszedł do
kościoła, pustego prawie, wyspowiadał się i przyjął Komunię
św.
Po pewnym czasie Jan Maria stopniowo pogodził się
z ciężką próbą, przez którą przechodzić musiał. Nie myślał
nawet, kiedy ona się skończy, rzucając się, z większą niż
kiedykolwiek ufnością w objęcia Opatrzności. Lecz mimo to
trawił go smutek wewnętrzny. Co się działo z rodziną w Dardilly? Należało przypuszczać, iż władze wojskowe, niedosięgnąwszy dezertera, zastosowały przykre represje względem
jego rodziny. I w samej wsi les Noes pojawiały się nowe
trudności. Poczciwa wdowa Fayot zachorowała wskutek wycieńczenia i bezkrwistości. Chcąc przyjść jej z pomocą,
a także, aby mniej myśleć o własnych smutkach, zabrał się Jan
Maria zapamiętale do pracy ręcznej.
Lecz i on sam, wskutek złego dotychczasowego odżywiania - gdyż mimo przestróg matki Fayot bardzo mało jadł uległ przeziębieniu. Pewnej nocy chwyciła go gorączka i wywiązało się zapalenie płuc. Chorego doglądano, jak umiano...

Nadchodzące smutki
***
bli a się
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Uratował go jednak silny organizm.
Odtąd - chociaż nadal zachowywał ostrożność - mniej
już zaprzątał sobie myśl możliwym pojawieniem się
żandarmów. Już się nie bał przychodzić na niedzielne nabożeństwa. Zwrócili na niego uwagę niektórzy zacni i pobożni
ludzie i mówili między sobą: Nigdyśmy jeszcze nie widzieli
młodego człowieka tak przykładnego.
Nie należy przypuszczać, iżby ktoś miał zbiega denuncjować,. któregoś dnia wszakże ledwie uniknął pochwycenia. Było to po południu, latem 1810 roku. Hieronim Vincent
był przy robocie nieopodal zagrody Fayot'ów, gdy żandarmi,
bez uprzedniego ostrzeżenia, pojawili się na drodze. Umówiony sygnał ostrzegł zbiega - od pewnego czasu bowiem,
starsze dzieci w rodzinie Fayot i synowie wójta byli w tę
sprawę wtajemniczeni. Zwinny nasz zbieg wpadł do obory,
i uczepiwszy się drabiny, wskoczył do przygotowanej kryjówki na strychu, tam skulił się pod stertą siana i czekał dalszych wypadków, polecając się Bogu.
Nie wiadomo, czy żandarmi widzieli go, jak uciekał,
dość, że jęli strych przeszukiwać. Jan Maria
powstrzymywał oddech, lecz dusił się pod sianem
fermentującym i jeszcze bardziej rozgrzanym wskutek
wyziewów obory i padających na dach promieni
słonecznych. Co gorsze, jeden z żandarmów sondując
kupę siana, pod którą nasz zbieg leżał, ukłuł go końcem
szabli. Nie zdradził się jednak, mimo dojmującego bólu.
W późniejszych latach, opowiadając wspomnienie swe
z pobytu w les Noes, wyznał Proboszcz z Ars, iż nigdy
w życiu tyle nie wycierpiał, co wówczas i że obiecał wtedy
Bogu nigdy się nie skarżyć. Dotychczas wiernie
dotrzymałem słowa - dodawał w szczerości ducha. Gdyby
jeszcze kilka minut dłużej przebywał młodzieniec w tej
prawdziwej parowej łaźni, byłby niezawodnie udusił się,
ale, na szczęście, żandarmi uważając, iż poszukiwania były
wystarczające, poszli pokrzepić się do wójta.
(c.d. w następnym numerze SE, przygotował ks.
Krzysztof B. Za: Francis Trochu, Proboszcz
z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na
podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie
wydanych dokumentów z języka francuskiego
przełożył Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki,
arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 2009.

Jesienne mgły
***
otulaj nas
Jesienne m gły otulają
sw oim puchem ,
by dać
da nam ciepło przed zim ą
i sen spokojny.
Przytul się
si do tej m iękkiej
i kkiej poduchy,
która da Ci poczucie,
żee nie jesteś
jeste sam .
Szelest liści
li ci jest m elodią
elodi jesieni,
jaka nam w duszy gra,
nachyl dla niej ucho,
niech zajm ie m iejsce
Tw ojej sam otności.
otno ci.
Stefania Gierłowska

Codzienność...
W staję
staj o św
w icie
do pracy się
si szykuję
szykuj
i Tobie B oże
o e
c odziennie dziękuj
dzi kuję:
kuj :
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- za to, żee nadzieję
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- za to, żee nas tak bardzo m iłujesz.
Tyle m i Panie dajesz
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św
w iatło Tw e rozpalasz.
Chc
Ch c ę Cię
Ci słuchać
słucha M ów do m nie ...
Róża Woźniok
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Jan Paweł II

Kapłańskie spotkanie

odwaga świętości

w naszej parafii

Tradycyjnie już 16 października w rocznicę wyboru
księdza kardynała Karola
Wojtyły na stolicę Piotrową,
odbył się w naszej parafii
wieczór
papieski.
Tegoroczne hasło brzmiało: Jan
Paweł II – odwaga świętości.

Jak co roku zgromadziliśmy się na
Mszy świętej dziękczynnej za wielki
pontyfikat naszego papieża, podczas
której modliliśmy się o rychłą
beatyfikację sługi bożego Jana Pawła
II. Po Mszy się tradycyjnie już odbyła
się cześć artystyczna, którą uświetnił
zespół „Grupa przyjaciół i nie tylko”
z Biertułtów. Powstali ok. 14 lat temu,
zespół wykonuje piosenkę poetycką
do tekstów Adama Asnyka, Bolesława
Leśmiana, ks. Jerzego Szymika, jak
również w swoim repertuarze posiada
spektakl muzyczny „Wybrzeże pełne
ciszy” poświecony twórczości Karola
Wojtyły, który w części zaprezentowali podczas naszego wieczoru papieskiego, przybliżając nam twórczość
papieża Polaka, która jeszcze nie jest
bardzo znana. Zespół jest laureatem
kilku nagród m. in. Festiwalu Ecosong
w Katowicach, festiwalu „Jastrzębskie
śpiewanie”, jak również festiwalu
w Stargardzie Szczecińskim.
Na zakończenia naszego wieczoru zaśpiewaliśmy jedną z ulubionych pieśni Jana Pawła II „Barkę”
oraz Apel Jasnogórski.

ks. Marcin

W poniedziałek 18 października gościliśmy w naszej parafii kapłanów rocznika 2000. Była to okazja by
kapłani, zwłaszcza ci, którzy
nie mieli dotychczas okazji
pracy na ziemi rybnickiej poznali tę ziemię, kościół i probostwo. 13 maja 2000 r. Ks.
Abp Damian Zimoń wyświęcił
30 kapłanów. Od tego momentu minęło całe dziesięć
lat i rozpoczęło się przeżywanie 11 roku kapłańskiego.
Chcieliśmy, jako kapłani jednego rocznika, po zawsze pracowitym
wrześniu, spotkać się, pomodlić, porozmawiać i tak rozpocząć nowy rok
szkolny i katechetyczny. O godz.
19.00 przed Najświętszym Sakramentem modliliśmy się za nas samych, a potem o nowe powołania
kapłańskie oraz za tych, którym jako
duszpasterze, na co dzień posługujemy. Półgodziny później zasiedliśmy
do wspólnego posiłku, na który zaprosił nas Gospodarz tego miejsca
i domu, Ks. Proboszcz Krzysztof.
Przy stole dzieliliśmy się nowymi doświadczeniami, uwagami, wiadomościami. Koledzy, którzy przeszli na
nowe placówki opowiadali o swoich
nowych doświadczeniach. Po dziesięciu latach jest za co dziękować i jest
zarazem o co się modlić. Mamy na
roku kilku kolegów, którzy obronili
doktorat i są zarazem wykładowcami
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Katowicach, mamy jednego,
który już drugi rok jest prefektem –
przełożonym w Wyższym Śląskim
Seminarium Duchownym w Katowicach, jeden z nas pracuje w Wiedniu –
centrum cesarskiej stolicy, kilku kolegów pracuje w Czechach w diecezji
ostrawsko-opawskiej i są już proboszczami, do niedawna jeden kolega
przebywał w Szkocji; dwóch pracuje
na wybrzeżu poświęcając się pracy
w fundacjach, jeden jest dyrektorem
ośrodka Caritas w Tychach, no
i „reszta” w pracy jaką znamy, czyli
są wikariuszami i katechetami.
Ważnym jest by trzymać się razem i przynajmniej kilka razy w roku

spotkać się w różnych parafiach; to
ubogaca i umacnia zarazem.
W imieniu całego rocznika proszę Parafian o modlitwę, – bo jej
nigdy nie ma za dużo; i zarazem dziękuję Księdzu Proboszczowi, a także
Ks. Józefowi i Ks. Marcinowi, że w
tym spotkaniu nam towarzyszyli
i ubogacili własnym słowem.

Ks. Ireneusz

Urodziny
ks. Ireneusza
23 listopada przypadają
urodziny ks. wikarego Ireneusza
Pawlaka. Zapraszamy do modlitwy w jego intencji.

Z okazji kolejnej rocznicy
urodzin najlepsze życzenia
Bożego błogosławieństwa
i opieki, zdrowia i wielu
powodów do radości.
Uroczysta Msza św. w intencji Solenizanta sprawowana będzie we wtorek 23 listopada
o godz. 17.00.
Ks. Ireneusz Pawlak
Urodził się 23 listopada 1975 r.
w Knurowie. Pochodzi z parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Czerwionce. Święcenia kapłańskie
przyjął 13 maja 2000 roku w Katowicach. Od 30 sierpnia 2008 r. dekretem
ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia pełni
funkcję wikariusza w naszej parafii.
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80 lat istnienia wspólnoty
Żywego Różańca
W dniu 7 października
2010 roku, w święto Matki
Bożej Różańcowej, wspólnota Żywego Różańca spotkała się na dziękczynnej Eucharystii, aby podziękować
Bogu za 80 lat istnienia w
naszej parafii.
Po uroczystej Mszy świetej
w czasie, której byli przyjęci nowi
członkowie, a starzy członkowie odnowili swoje przyrzeczenia, odbyło
się spotkanie w domu parafialnym,
w którym uczestniczyło ok. 200 osób
na czele z księdzem proboszczem,
wikarymi i księdzem seniorem Józefem. Bardzo cieszyła nas obecność
najstarszej członkini naszej grupy,
pani Elżbiety Kornas, liczącej 98 lat.
Wsród zebranych, była także pani
Elżbieta Papierok - wnuczka pana
Wincentego Motyki, który założył
w 1930 roku grupy modlitewne, które
później przekształciły się w róże różańcowe. Po drugiej wojnie światowej, za ks. Proboszcza Edwarda Toboli, jak wynika z zachowanej „Złotej
Księgi Różańca”, członkami wspólnoty stawały się całe rodziny. Mimo
czasów wojny, a później antykościelnej polityki władz w latach pięćdziesiątych XX wieku, czyli okresu komunizmu, nasza wspólnota istnieje aż
do dziś.
Na dzień dzisiejszy w naszej
parafii istnieje 26 róż, czyli 520 osób
w tym jedna róża męska. Przez wiele
lat Rada Zelatorów miała swoją prze-

łożoną w osobie pani Marii Smołka.
Później była nią pani Agnieszka
Piontek, a obecnie synowa Janina. Od
2007r. opiekunem naszej grupy jest
ks. Józef Zuber, który dba o naszą
formację poprzez głoszenie nauk w co

trzeci piątek miesiąca, po mszach
świętych w naszej intencji oraz prowadzi pierwszosobotnie nabożeństwa
będące realizacją orędzia z Fatimy.
Nasze świętowanie, odbyło się
w miłej atmosferze. Pragnęliśmy podziękować nie tylko Bogu, ale także
ludziom, którzy modlą się ponad 50
lat. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę różańcową oraz
tworzenia kolejnych róż.

JP

Ku pamięci

*
K iedy ktoś bliski odchodzi,
w szyscy płaczą, żałują,
m ów ią, że pam iętają,
że ogrom nie w spółczują.
Pew nie tak w łaśnie byw a,
a m oże czasem w ypada,
pocieszyć najbliższą rodzinę,
znajom ych, czy naw et sąsiada.
W sercu pustka ogrom na,
żal, to okropne uczucie,
m yśli w irują w głow ie,
w piersiach m ocne ukłucie.
Lecz m yślę sobie, chw ila
m oże nie w arto się sm ucić,
m oże ten, który odszedł,
nigdy by nie chciał tu w rócić!
M oże On jest już teraz,
za raju w ielką bram ą,
m oże się cieszy, tańcuje
chociaż zostaw ił sam ą,
Tę, z którą życia drogą
szedł razem przez lat w iele,
której był m ężem i której,
przysięgał kiedyś w kościele!
W ięc m oże m im o tęsknoty
i żalu, co w sercu gości
trzeba się też rozw eselić,
bo On już jest gościem w ieczności!
Piotr Dmitrzak

Apostolat
Maryjny
na pielgrzymce
w Zakopanem
Apostolat organizował w
dniach 18-20 VI 2010 r. pielgrzymkę do Olczy pod Zakopanem. Grupa uczestników
liczyła 41 osób, wraz z ks.
Ireneuszem, opiekunem duchowym naszego parafialnego Apostolatu.
W czasie podróży był czas na
drzemkę, aby coś przegryźć a także na
odmawianie modlitw, które przeplatane były pieśniami maryjnymi. Po
4 godzinach jazdy autokar dotarł do
celu - Sanktuarium Matki Bożej Cudownego Medalika w Olczy. Po obiedzie i krótkim odpoczynku pojechaliśmy na Bachledówkę, gdzie posługę
sprawują Ojcowie Paulini. Wysłuchaliśmy w starej kaplicy, historii powstania tego miejsca oraz zwiedziliśmy kościół, pięknie zbudowany – jak
to górale potrafią. W tym miejscu
swego czasu przebywali na rekolekcjach i wypoczynku między innymi
Prymas Kard. Wyszyński oraz Kard.
Wojtyła. Choć gęste chmury błądziły
po niebie udało nam się zobaczyć
piękne górskie krajobrazy – nasze
kochane Tatry.
W drugim dniu (sobotę) pojechaliśmy się pomodlić do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Kościół został zbudowany z solidarności ludzkich serc,
jako wotum wdzięczności za ocalenie
życia Jana Pawła II po pamiętnym
zamachu z 13 maja 1981 r. Dalej udaliśmy się ulicą Kościeliską, zwiedzaliśmy stary drewniany kościół i cmentarz gdzie spoczywa tyle znamienitych i zasłużonych ludzi. W programie tego dnia nie mogło zabraknąć
targowiska i Jarmarku na Krupówkach.
W kaplicy domu rekolekcyjnego
przy Sanktuarium w Olczy zakończyliśmy dzień Eucharystią. Należy nadmienić, że każdego dnia była Msza
św., dwie pierwsze zostały odprawione w naszej intencji i nam bliskich
a trzecia za parafian i naszych kapłanów.
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W niedzielę po obfitym i
smacznym obiedzie pożegnaliśmy
pieśnią Matkę Bożą i udaliśmy się w
podróż powrotną. Po drodze dane nam
było odwiedzić jeszcze Sanktuarium
Królowej Podhala w Ludźmierzu.
Czas jednak naglił tym bardziej, że
była to niedziela wyborów Prezy-

denckich i chcieliśmy zdążyć do lokali wyborczych.
Wszyscy uczestnicy pielgrzymki
pragną podziękować ks. Ireneuszowi
za serdeczną i rodzinną atmosferę.
Wszystko z Niepokalaną!

Apostołka A. M.

„Absolutnie nic nie udałoby się nam bez miłości,
Absolutnie nic nie udałoby się nam bez Jezusa!”
***
Droga niezmiennie wiedzie pod górkę. Przechodzimy
przez kolejne miejscowości, takie jak Pańska Łąka i zbiegamy z ubitej drogi na trawę, żeby ustąpić miejsca kolarzom
zjeżdżającym z Ochodzitej. Ona właśnie jest naszym celem
– boguszowicka oaza rusza na podbój Lalików i ich okolic.
Nie obywa się bez problemów i chwilowych zwątpień,
ale po dłuższej konsultacji z mapą i grupą drwali kontynuujemy naszą wędrówkę. Wszystkie drogi prowadzą na
Ochodzitą, a my mamy przecież cały długi dzień.
***
Ostatecznie wybrana przez nas trasa okazuje się krótką
i wygodną; to jednak nie przeszkadza naszym żołądkom
w wyrażeniu wyraźnej krytyki. Kierujemy się do pobliskiej
gospody, która okazuje się być istnym labiryntem. Kiedy już
odnajdujemy właściwe pomieszczenie, trafiamy na wesele.
Zmęczenie przemawia jednak na naszą niekorzyść
i postanawiamy wrócić do domu rekolekcyjnego.
Okazja nie została jednak stracona: przed nami jeszcze
pogodny wieczór, należący do oazowej tradycji.
***
Zabawę otwierają „Śpiewające gitary”, teleturniej dający nam możliwość wykazania się znajomością piosenek,

umiejętnościami wokalnymi, a przede wszystkim refleksem.
Później, już na świeżym powietrzu, hitem wycieczki zostaje
zabawa w żywe figury nazywana „Toster, mikser i żyrafa”.
Niezapomnianym wyzwaniem jest przyjęcie postawy słonia
i pralki.
Nie może zabraknąć i hitu muzycznego. Wkrótce okazuje się, że po kilkakrotnym odśpiewaniu energicznej piosenki z tekstem opartym na „Hymnie o miłości” nikt nie
potrafi przestać nucić charakterystycznego refrenu: „Absolutnie nic nie udałoby się nam bez Jezusa, absolutnie nic”.
***
Drugi dzień wycieczki, sobotę, kończy modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem w uroczym drewnianym kościółku w Lalikach. Powracamy tam w niedzielę, by włączyć się w liturgię Mszy Świętej poprzez posługi i śpiew.
Gdy czas naszego wyjazdu dobiega końca w niedzielę,
26. września, jesteśmy wypoczęci, znamy się lepiej, niż
jeszcze kilka dni temu i mamy energię do wykorzystania
w całym roku formacyjnym. A przede wszystkim
wywozimy ze sobą z Lalików doświadczenie wspólnoty
i świadomość, że absolutnie nic bez miłości ani Miłości
przez wielkie „M” – Jezusa Chrystusa – nie będzie
naprawdę udane, piękne, radosne.

Bogusia

Przygotowanie do małżeństwa …
Powodem opracowania tego artykułu jest
to, że coraz częściej nawet sami zainteresowani mylą pojęcia i często mieszają studium
przedmałżeńskie z naukami przedmałżeńskimi, dzień skupienia dla narzeczonych z poradnią życia rodzinnego. Tymczasem każde
z wymienionych jest czymś innym i przede
wszystkim odbywa się w innym przedziale
czasowo wiekowym. Pora więc to trochę uporządkować!
Szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne nie jest czymś
łatwym. Nie jest ono automatyczną konsekwencją złożonej
przysięgi małżeńskiej. Coraz więcej małżeństw okazuje się
nieważnych ze względu na niedojrzałość psychospołeczną
jednej lub obu stron. Stąd bardzo pilnym zadaniem jest
obecnie pogłębione, rzetelne przygotowanie się do zawarcia
sakramentu małżeństwa i do założenia rodziny. Z oczywi-

stych względów dorastający chłopcy
i dziewczęta potrzebują w tym względzie konkretnej i kompetentnej pomocy ze strony osób dorosłych. Największa odpowiedzialność za udzielenie takiej pomocy
spoczywa na rodzicach, a także na parafii i jej duszpasterzach. Niezastąpiona rola rodziców w dorastaniu ich dzieci
do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej wynika z faktu, że
podstawowym mechanizmem wychowania jest naśladowanie dorosłych oraz przejmowanie od nich schematów zachowań i wzorców postępowania. Dzieci nie tyle słuchają
tego, co mówią ich rodzice, ile raczej obserwują to, co oni
czynią. Dorastanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej
staje się tym łatwiejsze dla dzieci i młodzieży, im bardziej
ich rodzice okazują się dobrym wzorem do naśladowania.
Takimi rodzicami są ci, którzy potrafią stworzyć klimat
miłości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa, którzy
w dojrzały sposób odnoszą się do siebie nawzajem jako małżonkowie i rodzice. Drugim — obok odpowiednich wzorców — warunkiem dobrego przygotowania się do zawarcia
małżeństwa
i
założenia
rodziny
jest
czujność
i roztropność ze strony nastolatków, aby nie czynić nic ta-
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kiego, co utrudnia lub co wyklucza szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne. Troska o dorastanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej oznacza między innymi stanowczą
decyzję, by nie pić alkoholu, by nigdy nie sięgać po papierosy czy narkotyk, by nie podejmować współżycia przedmałżeńskiego, by nie ulegać egoizmowi ani lenistwu, by nie
czytać czasopism ani nie oglądać filmów, które lekceważą
małżeństwo i rodzinę lub które promują zaburzone wzorce
w tym względzie. Małżeństwo zawarte w Kościele katolickim to nie tylko prywatna decyzja dwojga narzeczonych. To
także sakrament i znak nieodwołalnej miłości Boga do
człowieka. Z tego względu drugim obok domu rodzinnego
miejscem dorastania do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej
jest parafia. Na proboszczu i księżach współpracownikach
spoczywa wielki obowiązek zatroszczenia się o to, by młodzi parafianie we właściwy sposób przygotowali się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Ta duszpasterska
troska nie może dotyczyć jedynie ostatnich miesięcy przed
planowanym ślubem. Jej fundamentem powinno być pogłębione i systematyczne duszpasterstwo zwyczajne,
a zwłaszcza duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Przygotowanie do małżeństwa zaczyna się bowiem już w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości.
Przygotowanie dzielimy na trzy zasadnicze etapy:
I. PRZYGOTOWANIE DALSZE
Polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i osiągnięciu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym.
Proces ten należy rozpoczynać już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych.
• Budowanie własnego charakteru
• Szacunek dla każdej zdrowej wartości ludzkiej
• Umiejętność współżycia z innymi
• Zrozumienie i rozpoznanie swego powołania
• Szacunek do czystości
• Odpowiednia postawa wobec własnej rodziny i instytucji
małżeństwa
PRZYGOTOWANIE DALSZE DO MAŁŻEŃSTWA
MA MIEJSCE:
- W RODZINIE,
- W SZKOLE,
- PRZEZ KATECHEZĘ
- W GRUPACH RÓWIEŚNICZYCH
II. PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE
Przygotowanie bliższe, które - począwszy od stosownego wieku i przy właściwej katechezie, jakby katechumenacie - stanowi bardziej specyficzne przygotowanie do sakramentów, niejako do ponownego ich odkrycia. Ta odnowiona katecheza przygotowujących się do małżeństwa
chrześcijańskiego jest ze wszech miar konieczna do tego,
aby sakrament był sprawowany i przeżywany w należytym
usposobieniu moralnym i duchowym. Religijna formacja
młodych powinna być uzupełniona w odpowiednim momencie i na miarę konkretnych potrzeb, przygotowaniem do
życia we dwoje. Przygotowanie to, ukazując małżeństwo
jako relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, relację,
która winna być stale rozwijana, pobudzi do pogłębienia
problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego
rodzicielstwa i związanej z tym podstawowej wiedzy medyczno- biologicznej. Skłoni również do bliższego zapozna-

nia się z właściwymi metodami wychowania dzieci, ułatwiając także nabycie podstawowych elementów potrzebnych w uporządkowanym prowadzeniu rodziny (stała praca,
odpowiednie środki finansowe, mądre zarządzanie, pojęcie
ekonomii domowej itd). Nie można wreszcie pominąć przygotowania do apostolstwa rodzinnego, do braterstwa
i współpracy z innymi rodzinami, do czynnego włączenia
się w stowarzyszenia, ruchy i inicjatywy mające na celu
ludzkie i chrześcijańskie dobro rodziny.
PRZYGOTOWANIE
BLIŻSZE
DYREKTORIUM
DUSZPASTERSTWA RODZIN DOKUMENT PRZYJĘTY PODCZAS 322 ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 1 MAJA
2003, dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej. Ma to być dla
niej rodzaj katechumenatu przed zawarciem małżeństwa.
Jego zadaniem jest:
• pogłębić naukę o małżeństwie i rodzinie,
• uwrażliwić na fałszywe teorie w tych dziedzinach,
• przysposobić do międzyosobowego życia w małżeństwie
i w rodzinie,
• pogłębić życie wspólnotowo-liturgiczne.
Przygotowanie to powinno łączyć trzy zasadnicze
elementy:
- wspólnotowo-liturgiczny,
- konferencyjny
- dialogowy
III . PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
• ZARĘCZYNY
• SPOTKANIA Z DUSZPASTERZEM
• KATECHEZY (NAUKI) PRZEDŚLUBNE
• SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
• SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA
CZAS ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNYCH:

ZAPOWIEDZI - DOKUMENTY - ŚWIADEK ŚLUBU
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do
kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu
rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego
przygotowania do ślubu.
Dokumenty:
- metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
- świadectwo katechezy z ostatniej klasy
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
- Dowód osobisty
- narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe
dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych
PODSUMOWANIE
Dojrzałej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej nie da
się niczym zastąpić. Nikt bowiem na tej ziemi nie będzie nas
tak wspierał, nikt nie będzie tak wytrwale walczył o nasze
dobro, jak osoby z kręgu rodzinnego. Rodzina stwarza najlepsze warunki, by jej członkowie uczyli się dojrzałej sztuki
życia, a w sytuacjach kryzysowych dysponuje najskuteczniejszą z istniejących terapii — terapią miłości. Rodzina jest
niezastąpioną szkołą miłości. Jest też najwłaściwszym miejscem przekazywania życia i wychowania człowieka.
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Małżonkowie i rodzice powinni jednak pozostać realistami. Powinni pamiętać, że życie rodzinne nie może opierać się jedynie na dobrej woli i szczerej miłości. Konieczna
jest troska o dojrzałość wszystkich członków rodziny. Konieczne są otwarte oczy, które widzą i uważne uszy, które
słyszą. Tylko wtedy bowiem można stanowczo demaskować
istniejące zagrożenia i mądrze interweniować w obliczu
pojawiających się trudności. Małżeństwo i rodzina to wielki
skarb. To skarb — jak wszystko, co cenne na tej ziemi —
złożony w kruchych, glinianych naczyniach ludzkiej niedoskonałości. Z tego względu podstawowym warunkiem
ochrony małżeństwa i rodziny jest osobista przyjaźń z Bo-

giem oraz zaufanie do Boga w chwilach trudności i zwątpień. Nierozerwalne małżeństwo i trwała rodzina to bowiem
opatrznościowy zamysł samego Boga, który może być
w pełni zrealizowany tylko we współpracy ze Stwórcą.
Tylko On może nas nauczyć tej miłości, która przemienia
człowieka i która odnawia oblicze ziemi.
Opracował Ks. Ireneusz
Korzystałem: ks. dr Marian Wandrasz „Przygotowanie
do małżeństwa” oraz Ks. Marek Dziewiecki
„Przygotowanie do sakramentu małżeństwa”

Księża na uchodźstwie
Kiedy Niemcy w 1939 r.
napadli na nasz kraj, Polacy
byli przerażeni. Na Śląsku
najbardziej ci, którzy walczyli
w przeszłości o polskość naszej ziemi, głównie powstańcy śląscy i ludzie na
wysokich stanowiskach. Najeźdźcy mieli przygotowaną
księgę gończą z listą, na której figurowały nazwiska tych
osób. Księga gończa nazywała się Sondersfahndungsbuch Polen. Żołnierze niemieccy zajmowali poszczególne miejscowości, a władze okupacyjne natychmiast
aresztowały osoby widniejące w księdze gończej.
W trosce o własne bezpieczeństwo ludzie ci, najbardziej wartościowi i wykształceni szukali ratunku w
ucieczce.
Ale w kilka dni agresorzy niemieccy, a 17 września żołnierze radzieccy otoczyli granice Polski. W tej
sytuacji został tylko górski pas graniczny łączący Polskę z Rumunią i
także z Węgrami. Dzięki stanowczości rządu węgierskiego we wrześniu
1939 r. nie doszło do okrążenia Polski
przez wojsko niemieckie od strony
węgiersko-polskiej granicy. Tę granicę zaczęli przekraczać uciekinierzy
z Polski.
Już w przeszłości Węgrzy byli
przyjaźnie nastawieni do Polaków,
a teraz nie tylko przyjęli ich, ale
nawet postawili bramę powitalną.
Cywilnych uchodźców z Polski były
tysiące, a dołączyli do nich żołnierze
z rozbitych przez najeźdźców oddziałów, głównie wyższa kadra oficerska

i kapelani wojskowi a także rodziny
żydowskie. Uciekinierzy pochodzili
ze Śląska, może też ktoś z naszej parafii i z całej Polski południowej.
Jednym z nich był Henryk Sławik,
późniejszy przewodniczący Polskiego
Komitetu Obywatelskiego, o którym
pisałam w grudniowym numerze 2008
SE, w artykule zatytułowanym: „Henryk Sławik - chłopak z Szerokiej,
bohater trzech narodów.”(25 II br.
otrzymał pośmiertnie najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego - nadane mu w Katowicach
z okazji Dnia Węgierskiego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego w obecności
prezydenta węgierskiego.)
Początkowo wszyscy uchodźcy
mieszkali w zorganizowanych przez
władze węgierskie obozach, ale gdy
ich stale przybywało, rozlokowano ich
także po wsiach i miastach. Niemal od
zaraz podjęto starania o zezwolenie na
posługę duchownych w polskich obozach. Prymas węgierski zwrócił się
w tej sprawie do urzędów wojskowych i cywilnych, które przychyliły
się do jego prośby. Ponieważ jednemu
księdzu podlegało kilka obozów,
otrzymali oni zezwolenie na swobodne przemieszczanie się i darmowe
przejazdy koleją oraz na mieszkanie
poza terenem obozu. W większości
wypadków mieszkali na terenie węgierskich plebanii. Kapłani otrzymywali też osobną dietę dzienną. Dowództwom korpusów wydano polecenie, aby przydzielonym im duchownym udzielono wsparcia i umożliwiano wypełnianie służby duszpasterskiej.
Polski uchodźczy biskup został
pełnoprawnym uczestnikiem węgierskiej Konferencji Biskupów. Obok
misji prowadzenia rzymskokatolic-

kiego biskupstwa polowego został
także jej doradcą. Z myślą o tym, aby
polscy duchowni mogli spełniać posługę w obozach, Konferencja Biskupów już w marcu 1940 zezwoliła kapłanom w skupiskach uchodźczych na
odprawianie nawet dwóch mszy
w niedziele i święta (co przed Soborem II nie wolno było praktykować
bez zezwolenia), a w przypadku gdy
ich wierni nie będą mogli dotrzeć do
kościoła – na ustawienie ołtarza polowego. Katolickie Duszpasterstwo
postarało się o wydanie polskich modlitewników, śpiewników i zbioru
kolęd. Polscy księża mogli spowiadać
i głosić słowo Boże w języku ojczystym. Węgierski Kościół udostępnił
Polakom własne kościoły i inne budynki. Kapłani prowadzili na uchodźstwie także księgi urodzeń, ślubów
i zgonów, dbali o pielęgnowanie polskich grobów i przyznanych im całych
kwater
na
cmentarzach,
gdyż
uchodźcy przybywali na Węgry
w ciągu całych sześciu lat wojny.
Węgierscy mieszkańcy brali nieraz udział w mszach polskich, tym
samym stały się one manifestacją
przyjaźni dla Polaków. Msze kończyły się pieśnią „Boże, coś Polskę”.
Księża prowadzili także lekcje
religii dla polskich dzieci. Studiująca
polska młodzież od 1943 była finansowo wspierana przez nuncjusza Angelo Rotta, który w Watykanie pozyskiwał pokaźne środki na jej utrzymanie. Z tej pomocy skorzystało 120
studentów i 72 studentki, później
liczba studentów doszła do 300.
Opiekę nad Domem Sierot Polskich Oficerów w miejscowości Vac,
wśród których ukryto 100 dzieci żydowskich,
sprawował
węgierski
ksiądz z zakonu pijarów. Aby jednostki sympatyzujące Niemcom nie
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wykryły obecności dzieci żydowskich, uczono je umiejętności robienia
znaku krzyża i podstawowych modlitw: Ojcze nasz …i Zdrowaś …
a nuncjusz składał w sierocińcu kilkakrotnie wizyty, które dokumentowano
fotografiami. Żydzi nie mieli wtedy
prawa do życia.
Na wszystkich zachowanych
zdjęciach grupowych różnych środowisk uchodźczych widać księży, co
świadczy o ich znaczącym uczestnictwie w życiu emigrantów. Księża
zakładali zespoły muzyczne, sprzyjali
powstawaniu chórów, a te odegrały
ogromną rolę w podtrzymywaniu na
duchu polskiego uchodźstwa. Docierały wszędzie, uświetniały każdą uroczystość, każde nabożeństwo, każde
okolicznościowe spotkanie. Pieśni
religijne, patriotyczne, żołnierskie
i ludowe krzepiły serca uchodźców,
przywracały nadzieję i rozpowszechniały kulturę polską w kraju, gdzie ich
serdecznie przyjęto.
Chór założony na Węgrzech, na
Wyspach Brytyjskich był później
znany jako Reprezentacyjny Chór
Wojska Polskiego. Musimy wiedzieć,
że Węgry stanowiły bazę uchodźców
polskich, z której młodzi Polacy przedostawali się do krajów zachodnich,
gdzie wstępowali do Wojska Polskiego, tworzonego w tych krajach
i jako żołnierze walczyli u boku aliantów, przyczyniając się do szybszego
zakończenia wojny i upadku hitlerowskich Niemiec.
Polscy artyści, malarze i rzeźbiarze pozostawili na Węgrzech wiele
trwałych śladów w tamtejszych kościołach, np. w pięciu wykonali polichromie jako wota dziękczynne za
pomoc i wieloletnią opiekę.
Po zakończeniu wojny wielu
uchodźców polskich z różnych powo-

dów nie powróciło do kraju. Zamieszkali w różnych miejscach na
całym świecie. Nad tymi wszystkimi
emigrantami, nad opieką duszpasterską nad nimi czuwał kapłan, o którym
wspominałam na łamach SE, gdy
pisałam o bitwie pod Monte Cassino.
Tam wśród kul i pocisków spowiadał
polskich żołnierzy i niósł im inną
pomoc duchową, i sam został ranny.
Nie wspomniałam tylko, że ten
dzielny duszpasterz Józef Gawlina
pochodził ze wsi raciborskiej i w 1914
roku kończył szkołę średnią w rybnickim gimnazjum, w budynku
obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich. Seminarium ukończył we Wrocławiu,
gdzie w 1921 otrzymał święcenia
kapłańskie. Prędko dostrzeżono jego
zdolności i oddanie sprawie Kościoła.
W nowo powstałej Kurii Biskupiej w
Katowicach został sekretarzem generalnym, prowadził Akcję Katolicką
i redagował „Gościa Niedzielnego”.
W dwa lata później, tj. w 1926 Episkopat Polski powołał Katolicką
Agencję Prasową, a jej organizację
powierzył księdzu Gawlinie. Za dotychczasowe zasługi otrzymał godność prałata od papieża Piusa XI. W
1933 został mianowany biskupem
polowym Wojska Polskiego przez
prymasa Augusta Hlonda. Odtąd towarzyszył żołnierzom w czasie pokoju i gdy szli na front. W kampanii
wrześniowej został ciężko ranny.
Po zaleczeniu ran przekroczył
granicę, udał się do Rzymu, potem do
Francji i Anglii, wypełniając tam
różne zadania. Po pakcie polsko-rosyjskim bp Gawlina udał się do Rosji,
by objąć opiekę nad żołnierzami polskimi i deportowaną z Polski ludnością. Jednak po otrzymanej nocie dyplomatycznej musiał Rosję natych-

miast opuścić. Stamtąd udał się do
krajów Bliskiego Wschodu, a w 1943
do Stanów Zjednoczonych z misją
przedstawienia prawdziwych zamiarów rosyjskiego komunizmu w stosunku do całego świata.
Ten ofiarny i rzutki biskup
w 1944 znalazł się na froncie włoskim
i wziął udział w bitwie pod Monte
Cassino, o czym już pisałam. Bardzo
boleśnie, jako swój osobisty dramat,
przeżywał cierpienia Polaków w czasie tej bitwy, jak i po niej, kiedy nie
doceniono jej właściwych bohaterów.
Po zakończeniu wojny w 1945
bp J. Gawlina został ordynariuszem
Polaków w Niemczech. Od połowy
1947 zamieszkał jako rektor przy
polskim kościele św. Stanisława
w Rzymie. W 1949 papież Pius XII
mianował go opiekunem polskich
uchodźców w świecie. W 1952 został
arcybiskupem. Przeprowadził wizytacje polskich parafii w 11 krajach Europy i Ameryki. W 1962 brał udział
w II Soborze Watykańskim, powołany
przez papieża Jana XXIII.
Abp Gawlina w wojsku polskim
miał stopień generała dywizji. Wśród
szeregu jego odznaczeń państwowych
i wojskowych wyróżnia się Krzyż
Virtuti Militari, Krzyż Monte Cassino,
odznaczenia angielskie i włoskie oraz
wielki Krzyż Maltański.
Do Polski nie mógł wrócić. Tu
czekało go prześladowanie, a może
i śmierć. Zmarł w 1964 w Rzymie.
Życzył sobie, by jego szczątki spoczęły na Monte Cassino. Chciał wśród
żołnierzy oczekiwać na zmartwych
wstanie i sąd ostateczny. Jego życzeniu stało się zadość.

Helena Białecka

Wybory samorządowe 2010
21 listopada odbędą się wybory
samorządowe podczas, których wybierać będziemy 25-osobową radę miasta,
prezydenta miasta oraz radnych sejmiku województwa śląskiego. Mieszkańcy naszej parafii wybierać będą w
okręgu wyborczym nr 2, w skład którego wchodzą dzielnice Boguszowice
Stare i Gotartowice oraz Boguszowice Osiedle, Kamień, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, ParuszowiecPiaski. Z naszego okręgu wyborczego
do rady miasta wejdzie 7 radnych.

W dniu wyborów lokale wyborcze
będą otwarte nieco inaczej niż podczas
tegorocznych wyborów prezydenta
RP. Swój głos będziemy mogli oddać
w godzinach od 8.00 do 22.00.
By oddany głos był ważny, na
każdej z trzech kart do głosowania
(rada miasta, prezydent miasta, sejmik
województwa) należy wybrać jednego
kandydata i w kratce obok jego nazwiska postawić znak „X”. Dokładne
zasady głosowania będą umieszczone
na plakatach wywieszonych w każdym

lokalu
wyborczym.
Z
prośbą
o wyjaśnienie sposobu oddania ważnego głosu można zwrócić się także do
członków komisji wyborczych –
udzielą pełnych informacji, oczywiście nie sugerując na kogo głosować.
Do redakcji naszej gazety zwróciły się
z prośbą o umieszczenie informacji o
reprezentujących ich kandydatach Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Komitet Wyborczy
Bloku Samorządowego Rybnik.
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Lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do
rady miasta – okręg nr 2
1. Anna Gruszka – magister inżynier, dyplomowany
nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku,
mieszkanka Boguszowic Starych,
2. Grażyna Brzózka – wykształcenie średnie, ławnik Sądu
Rejonowego w Rybniku, mieszkanka Boguszowic
Osiedla,
3. Mirela Szutka – magister, nauczyciel w Zespole Szkół
nr 3 w Rybniku, mieszkanka Gotartowic,
4. Adam Pałka - górnik w KWK „ Jankowice”, zastępca
naczelnika OSP, mieszkaniec Kłokocina,
5. Edward Kiszka - wykształcenie średnie, emeryt,
masażysta, mieszkaniec Ligoty-Ligockiej Kuźni,
6. Stanisław Przeliorz - wykształcenie średnie,
licencjonowany pracownik ochrony, pracownik KWK
„Jankowice”, mieszkaniec Boguszowic Starych,
7. Marian Karwot - technik górnik, sztygar zmianowy
w KWK „ Jankowice”, mieszkaniec Ligoty-Ligockiej
Kuźni,
8. Dariusz Rugor - inżynier górnik, sztygar zmianowy
oddziału wydobywczego w KWK „Jankowice”,
mieszkaniec Kłokocina,
9. Bogumiła Ochojska - magister, dyplomowany
nauczyciel w Przedszkolu nr 19 w Rybniku, mieszkanka
Boguszowic Osiedla,
10. Ewelina Marszołek-Polańczyk - inżynier, doradca
zawodowy, mieszkanka Ligoty-Ligockiej Kuźni,
11. Zenon Jarka - geodeta górniczy, kierownik oddziału
pomiarów dołowych w KWK „ Jankowice”, mieszkaniec
Paruszowca-Piasków,
12. Kazimierz Jenderko – wykształcenie średnie
techniczne, emeryt, mieszkaniec Boguszowic Osiedla,
13. Piotr Dudek- technik mechanik urządzeń i maszyn,
kierowca, mieszkaniec Nowin,
14. Kornelia Maroszek - magister, nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 28 w Rybniku, mieszkanka Kamienia.

Lista kandydatów Bloku Samorządowego
Rybnik do rady miasta – okręg nr 2
1.

Jan Mura - Radny Rady Miasta Rybnika
Tel: 697 271 150, e-mail: janmura@poczta.onet.pl
www.mura.bsrrybnik.pl ; BOGUSZOWICE STARE

2.

Anna Naruszewicz-Studnik - Pedagog-Edukator,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku,
Tel: 603 583 654, BOGUSZOWICE STARE
3. Józef Piontek - Radny Rady Miasta Rybnika
Tel: 515 879 100, e-mail: jpiontek@tlen.pl;
www.piontek.bsrrybnik.pl; KAMIEŃ
4. Jan Kruk - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Były Radny Rady Miasta Rybnika; Tel. 888 253 025,
e-mail: jasiu159@wp.pl; BOGUSZOWICE OSIEDLE
5. Urszula Stajer - Była dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 20 w Rybniku, mgr wychowania fizycznego, Tel. 504
557 750, e-mail: urszulas0@op.pl; GOTARTOWICE
6. Andrzej Oświęcimski - Radny Rady Miasta Rybnika
Tel: 880 669 517, e-mail: a.oswiecimski@op.pl
www.oswiecimski.bsrrybnik.pl; PARUSZOWIEC-PIASKI
7. Danuta Dronszczyk - Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Kierownik Klubu Kultury „Harcówka”;
Tel. 795 573 136, e-mail: danuta@dronszczyk.pl;
www.danuta.dronszczyk.pl; LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA
8. Sabina Ficek - Wicedyrektor Rybnickiego Centrum
Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego, nauczyciel
przedmiotów zawodowych; Tel. 609 994 895, e-mail:
sabinaficek@gmail.com; PARUSZOWIEC-PIASKI
9. Barbara Kuwaczka - Doradca zawodowy, nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych i zawodowych w Zespole
Szkół Technicznych w Rybniku; Tel. 504 961 027,
e-mail: barkuw@wp.pl PARUSZOWIEC-PIASKI
10. Wojciech Wasal - Przedsiębiorca, członek Zarządu
Dzielnicy; Tel. 601 496 013, e-mail:
waspolw@interia.pl; BOGUSZOWICE OSIEDLE
11. Wiesława Hulim - Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w SP nr 20
w Rybniku; Tel. 515 164 822, e-mail: wiesiah@vp.pl
GOTARTOWICE
12. Michał Wengerski - Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy; Tel: 697 971 103, e-mail:
michalwen@wp.pl; BOGUSZOWICE STARE
13. Rafał Wnuk - Mistrz w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej, członek Rady Dzielnicy
Tel. 604 256 239, e-mail: wnooki@wp.pl;
BOGUSZOWICE OSIEDLE
14. Zygmunt Kula - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
w latach 1990-2007; Tel. 603 076 162, e-mail:
zygik@op.pl; KŁOKOCIN

Spotkanie seniorów i jubilatów w Gotartowicach
7 października na kolejne
spotkanie Seniorów i Jubilatów przygotowane w sali
OSP przybyło tradycyjnie
wielu gości. Miejsca na sali
wypełnione były do ostatniego.
Po przywitaniu uczestnicy degustowali posiłki przygotowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich. W trakcie
imprezy do tańca przygrywał Pan

Paweł Korduła. Spotkanie uświetnili
też swoim występem uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 20 im.
H.
Buchalików
z
Gotartowic
przygotowani przez Panią Katarzynę
Bryk i chór „Conczerto” pod batutą
pani Mireli Szutki. Zaproszeni miło
spędzali czas na rozmowach i tańcach
(a jakże). Swój Jubileusz długiego
pożycia małżeńskiego obchodzili:
Jadwiga i Emil Rojkowie, Waleria
i Czesław Gruszkowie, Magdalena

i Alfred Dziwokowie, Halina i Serafin
Smyczkowie, Hildegarda i Leon Lerchowie, Bronisława i Leon Maciończykowie, Maria i Maksymilian Hytrykowie, Maria i Joachim Fojcikowie, Gertruda i Franciszek Olesiowie,
Barbara i Wiktor Podleśni, Teresa
i Albert Rugorowie, Helena i Henryk
Dworokowie, Krystyna i Ryszard
Murowie, Anna i Kazimierz Pawlasowie, Marta i Józef Blautowie, Janina i Kazimierz Sobikowie. W imie-
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niu Rady Dzielnicy Gotartowice życzenia złożył Przewodniczący Zarządu – Leszek Kuśka. Do życzeń
dołączyli się też obecni na spotkaniu
goście honorowi: ks. Proboszcz

Krzysztof Błotko, ks. Proboszcz Bronisław Matysek i Dyrektor Szkoły Pan
Lucjan Rugor. Tą drogą życzenia
składa również Przewodnicząca Rady
Pani Elżbieta Musioł. Dziękujemy

Z pomocą potrzebującym
W niedzielę 24 października
2010r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się charytatywny
koncert. W tym wyjątkowym
widowisku mającym za cel zebrać fundusze dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, wystąpił
także senator Tadeusz Gruszka
z żoną Anną. Wraz z senatorską
parą ćwiczyli artyści, naukowcy,
przedsiębiorcy i przedstawiciele
palestry. Przygotowania trwały
ponad dziesięć miesięcy.
Na zaproszenie senatora, patronat honorowy nad koncertem objęła
śp. Maria Kaczyńska, która jeszcze
pod koniec marca potwierdziła chęć
przyjazdu do Rybnika. Niestety, tragedia pod Smoleńskiem zniweczyła

nie tylko te plany. W podziękowaniu
za zaangażowanie śp. Marii Kaczyńskiej w pomoc potrzebującym, koncert w Rybniku poświęcono jej pamięci. Na zakończenie koncertu,
przeprowadzono na rzecz niepełnosprawnych rybnickich dzieci, aukcję
kolekcjonerskiej filiżanki, pozyskanej
przez senatora od Pierwszej Damy
RP. Filiżanka cieszyła się wśród licytujących dużym powodzeniem
i dzięki temu wzbogaciła konto stowarzyszenia o 3600 zł., a dochód ze
sprzedaży biletów wyniósł ponad
12 000 zł.
To nie jedyne działania charytatywne jakie w ostatnim czasie podjął
senator Tadeusz Gruszka. Mając na
uwadze jak chętnie nasze społeczeństwo brało udział w pomocy poszko-

Otwarcie boiska przy SP 16
16 września 2010 roku
w naszej szkole odbyła się
ważna dla społeczności szkolnej uroczystość. Oddano do
użytku nowe boisko szkolne ze
sztuczną nawierzchnią.
Na uroczystość otwarcia przybyli Prezydent Miasta Rybnika Adam
Fudali, jego zastępcy, senator Tadeusz
Gruszka, przedstawiciele Rady Miasta, Kuratorium Oświaty, Radni
Dzielnicy Boguszowice z Janem Murą
na czele, dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych, przedstawiciele Rady
Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie.
Na znak oficjalnego otwarcia
Prezydent Miasta Rybnika przeciął

wstęgę, a ksiądz Proboszcz poświęcił
nową murawę.
Po części oficjalnej nastąpił
krótki program artystyczny. Artyści
z klas I i VI dziękowali władzom Miasta za wspaniałe, tak długo oczekiwane boisko. Szczególne podziękowania należy skierować do naszego
Radnego Pana Jana Mury dzięki którego staraniom doszło do realizacji tej
inwestycji.
Oficjalną część uroczystości
uświetnił występ Orkiestry Dętej
KWK „Jankowice”.
Następnie goście udali się na
konferencję zorganizowaną przez
Wydział Edukacji w ramach realizowanego Programu Unijnego „Szkoła

KONKURS SZOPEK
Boże Narodzenie już coraz
bliżej. Święta są bardzo dobrą
okazją, by sobie zdać sprawę,
czy mamy wystarczająco dużo
wiary i nadziei, aby radość i
pokój, które zwiastują aniołowie
przychodzący
do
pasterzy,
przynosić do tych miejsc, gdzie

toczy się nasze codzienne życie
i rozsiewać je pośród tych ludzi,
których
każdego
dnia
spotykamy.
Aby
umożliwić
wspaniałą
świąteczną atmosferę, a także aby
mocniej przeżyć te niezwykłe, pełne

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego spotkania.

Leszek Kuśka
dowanym przez powódź w różnych
miejscach Polski, stwierdził, że warto
założyć komitet przy Radzie Dzielnicy w Boguszowicach Starych, który
wśród
mieszkańców
wszystkich
dzielnic Rybnika będzie zbierał pieniądze dla poszkodowanej w sierpniu
przez pożar rodzinie, remontującej
dom na terenie naszej parafii. W tym
celu zostało założone w banku specjalne konto, z którego wszystkie
podarowane złotówki przekazane
będą w formie zakupu usług i materiałów budowlanych rodzinie Cierlickich. Do 15 listopada, jak powiedział
senator, istnieje jeszcze możliwość
dokonania wpłat przez mieszkańców
naszej parafii, ale i całego Rybnika na
numer konta:
76102024720000600203617420,
Komitet przy Radzie Dzielnicy Boguszowice Stare.

Dobrych Pomysłów”, uczniowie zaś
rozegrali swój pierwszy mecz na nowym boisku. Boisko jest wyposażone
w nowoczesny drenaż i wysokie na
pięć metrów piłkochwyty.
Boisko otwarte dla wszystkich.
Do godziny 16 boisko ma służyć
uczniom SP nr 16, później wszystkim
okolicznym mieszkańcom.
Wkrótce w naszej szkole zostanie oddany do użytku szkolny plac
zabaw, którego budowa finansowana
jest ze środków Programu Rządowego
„Radosna Szkoła” oraz środków Miasta Rybnika - bezpieczne miejsce dla
maluchów.
Niech te obiekty sportowe służą
wszystkim i przyczynią się do rozwoju zainteresowań sportowych.

Dyrekcja SP 16
wiary chwile proponujemy i zachęcamy do udziału w konkursie szopek
bożonarodzeniowych.
Szopka
bożonarodzeniowa
przynosi ogromną radość dzieciom,
które uwielbiają historie dotyczące
Narodzenia Chrystusa sprawiając, że
lepiej zrozumieją istotę Świąt Bożego
Narodzenia.

Kornelia Kaczmarczyk
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PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ
zaprasza
do udziału w konkursie

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
„Niech od żłobka w świat idzie braterstwo i miłość”
REGULAMIN KONKURSU

TEMAT:

OTO ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ

TERMIN I MIEJSCE: Prace będą odbierane w kościele parafialnym przy ołtarzu
Św. Barbary w dniach od 6 do 21 grudnia, przed i po Mszy św. roratniej,
ZASADY UCZESTNICTWA:
o Uczestnikami konkursu mogą być klasy szkolne, grupy przedszkolne, mniejsze grupy, rodziny
i osoby indywidualne
o Prace mogą być wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach
o Zadaniem uczestnika jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej według własnego wyboru
i pomysłu, ale w taki sposób, aby nawiązywała do tematu konkursu
o Do każdej pracy należy dołączyć dwie identyczne karteczki z danymi autora lub autorów pracy –
imię i nazwisko lub nazwę grupy, wiek, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon

KRYTERIA OCENY:
o
o
o
o

Pomysłowe i niekonwencjonalne podejście do tematu
Wkład pracy własnej, rozwiązania techniczne, ogólny wyraz artystyczny
Wartość treściowa pracy, walory estetyczne szopki – budowli i postaci
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach :
- prace indywidualne
- prace zbiorowe

NAGRODY:
o Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne
upominki
o Przyznana zostanie również nagroda publiczności – do specjalnej skrzynki w okresie Świąt
Bożego Narodzenia każdy będzie mógł wrzucić kartkę ze wskazaniem na daną szopkę, podając
swoje imię i nazwisko

UWAGA!
o W czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek
zgłoszonych do konkursu
o Dnia 16 stycznia 2011r po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz
rozdanie nagród i dyplomów
o Odbiór prac po zakończeniu wystawy w dniu 16 stycznia 2011r po rozstrzygnięciu konkursu na
Mszy Św. o 11.30
o Dodatkowych informacji udziela pani Kornelia Kaczmarczyk tel. 324255615

ZAPRASZAMY
ŻYCZYMY UDANYCH POMYSŁÓW !!!
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Dzień Otwarty w SP 20
13 października miała
miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku
placu zabaw oraz przebudowanych wejść do budynku
w Szkole Podstawowej nr 20
w Gotartowicach połączona z
Dniem Otwartym szkoły oraz
ogłoszeniem wyników konkursu zbiórki elektroodpadów w rybnickich placówkach oświatowych.
Wśród zebranych znalazły się
władze miasta reprezentowane przez
Prezydenta Pana Adama Fudalego,
Zastępcę Prezydenta Panią Joannę
Kryszczyszyn oraz Przewodniczącego
Rady Miasta Pana Stanisława Jaszczuka. Na uroczystość przybyli również Naczelnik Wydziału Edukacji
Pani Katarzyna Fojcik, dyrektor
MZOPO Pani Gizela Kowol, Prze-

wodniczący Zarządu Rady Dzielnicy
Gotartowice Pan Leszek Kuśka oraz
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Obecni byli również: ks. proboszcz Krzysztof Błotko,
który dokonał poświęcenia nowych
obiektów oraz emerytowany dyrektor
szkoły Pani Urszula Stajer. Na uroczystości licznie przybyli rodzice,
nauczyciele, uczniowie i przyjaciele
szkoły.
Przygotowanie
imprezy
to
wspólne dzieło Rady Pedagogicznej
oraz Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Danutą Torbicką.
O godz. 15.00 w sobotnie słoneczne popołudnie wszyscy zgromadzeni udali się na plac zabaw, gdzie
uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
Pan Prezydent Adam Fudali. Następnie ks. proboszcz Krzysztof Błotko
poświecił i pobłogosławił uczestni-

Intencje
mszalne
Poniedziałek – 01.11.2010r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

Za zmarłych ofiarodawców z Gotartowic
+Maria Nikel, 30-ty dzień po śmierci (Rasz)
+Arkadiusz Bednarkiewicz – od żony, syna i rodziców
+Marian i Aniela Kujawa, Stanisław Szafran, Karol
Zachradnik, chrzestni Halina Kujawa, Eugeniusz
Pawłowski i Jadwiga Drynda, Roman i Salomea
Markowicz, pokrewieństwo
Intencja wolna

Wtorek – 02.11.2010r.
7.oo
10.oo
15.3o
17.oo

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dyrekcja SP 20
Ciąg dalszy relacji z imprezy
w grudniowym numerze SE

Czwartek – 04.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne-zamawiają Boguszowice.
2/+Małgorzata Matuszczyk – od rodziny Wencka
i Zieleźny
1/+Alojzy Gembalczyk, żona Krystyna i Eufemia,
Henryk Szymura, rodzice Jan i Paulina (Bog)
2/+Róża Korduła, Franciszka i Ludwik Budny,
za zmarłych z rodziny Budny i Korduła

7.oo
17.oo

18.oo

I – szy piątek, kolekta
charytatywna
1/Wynagrodzenie NSPJ i NMP za grzechy świata
2/+Lubszczyk Stanisław, 1 rocznica, Aniela żona
1/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć
Ryszard (Bog)
2/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych
i czcicieli NSPJ
3/+Maria Kuśka, 30-ty dzień po śmierci
W intencji młodzieży i bierzmowańców

Sobota – 06.11.2010r.
7.oo
17.oo

7.oo
17.oo

Niedziela – 07.11.2010r.
7.oo
8.3o

I – sza sobota

1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron (Bog)
1/+Jan Szulik, 20 rocznica, rodziców z obu stron (Kop)
2/+Józef Frelich, Anna żona, Antoni syn

Środa – 03.11.2010r.
+Małgorzata Matuszczyk – od rodziny Burda
1/+Edward Kluger, żona Helena, Walenty Kuczera,
Anastazja żona, Julia Reclik, Maria Gołąbek
2/+Paweł Sobik, rodziców, Marian Jurczyk (Bog)
3/+Berta Podlińska, 30-ty dzień po śmierci (Bog)

I – szy czwartek
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Piątek – 05.11.2010r.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH

+Elżbieta Stafarczyk
+Stanisław Budny, rodziców, brat Stanisław,
pokrewieństwo Budny i Adamski
+Marta Oleś, w rocznicę urodzin, mąż Gerard, zięć
Ignacy, rodziców (Bog)
Bolesław Oleś, Gertruda Wajnert

ków, miejsce przyszłych zabaw oraz
jego wyposażenie.
Nowe miejsce zabaw stworzone
specjalnie dla naszych najmłodszych
uczniów powstało w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła”, który to
program wspiera realizację nowej
reformy programowej związanej z
obniżeniem wieku szkolnego dla
dzieci sześcioletnich. Właśnie z myślą
o nich, jak i ich nieco starszych kolegach i koleżankach powstało to miejsce, gdzie na świeżym powietrzu
dzieci mogą się bezpiecznie bawić.
Koszt całej inwestycji wyniósł ponad
122 tyś. zł, z czego połowę dofinansowało Ministerstwo, zaś wymagany
wkład własny mogliśmy zgromadzić
dzięki życzliwości Pana Prezydenta
Adama Fudalego, który przekazał na
ten cel 30 tyś. zł oraz Rady Rodziców,
która przeznaczyła na budowę
10 tyś. zł.

+Berta Podlińska – od siostry Bronisławy z mężem
i rodziną (Bog)
+Wincenty Burda, synowa Krystyna, wnuk Mirosław
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10.oo

11.3o
16.oo

Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Hanny Raszka i 50 rocznicy urodzin Janusza Raszka,
z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
+Grzybowska Danuta, 1 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Janusz i Joanny Szczygieł, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.

11.3o

16.oo

Poniedziałek – 08.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Paweł Gembalczyk, w rocznicę śmierci, żona
Rozalia
2/+Waleria Dziwoki, 1 rocznica
1/+Edward Szczepankowski (Rasz)
2/+Franciszka i Adolf Maciończyk

Wtorek – 09.11.2010r.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

7.oo
17.oo

+Franciszka Smyczek (Bog)
1/+Anna i Roman Smołka, Antoni Gajda, żona
Aniela, Dionizy Maciończyk (Bog)
2/+Ewald Szojer, 2 rocznica
3/+Nikodem Hyła, 2 rocznica

Środa – 10.11.2010r.
7.oo

17.oo

Czwartek – 11.11.2010r.
7.oo
10.oo
15.3o

17.oo

7.oo
17.oo

17.oo

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW

1/+Ernest Konsek, 3 żony, 2 córki, rodziców
2/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława
1/+Stanisław Mandel
2/+Lucyna Korczakowska, 1 rocznica
3/+Nikodem Oleś, 30-ty dzień po śmierci (Got)

Niedziela – 14.11.2010r.
7.oo
8.3o

10.oo

7.oo
17.oo

+Stanisław Szymura, 11 rocznica
1/+Maria Nikel – od menagerów ING Banku
Śląskiego z obszaru Rybnik
2/+Józef Kania
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Ireny i Zygmunta Przeliorz, z podz. za odebrane łaski

1/+Leon Szyroki, 20 rocznica, żona Marta (Bog)
2/+Gertruda Kuczera, 3 rocznica (Got)
1/+Anna Dyczka, 2 mężów
2/+Czesław Dombek, Karol i Anna Dombek, syn
Stanisław

Wtorek – 16.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franciszek
i Helena Lubszczyk (Bog)
2/+Ignacy Wojtaszek, Franciszka żona (Rasz)
1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog)
2/+Monika Rojek, mąż Alojzy, 2 synów, zięć
Franciszek Babilas

Środa – 17.11.2010r.
7.oo
17.oo

ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

1/+Berta Podlińska – od siostry Elżbiety z szwagierką
2/+Wanda Mura Liszka, 30-ty dzień po śmierci
1/+Teresa Bulanda, mąż Karol (Bog)
2/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, córka Elżbieta
i Gertruda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia
(Bog)

Czwartek – 18.11.2010r.
7.oo

ŚW. JOZAFATA

1/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda
2/+Zygfryd Konsek, 40 rocznica (Bog)
1/+Szymik Eryk, rodziców z obu stron
2/+Łucja Pierchała, Józef mąż, Rozalia i Paweł
Gembalczyk, Zofia i Albert Szweda (Bog)
3/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa
Felicja

Sobota – 13.11.2010r.
7.oo

ŚW. MARCINA Z TOURS

+Łukasz Brożek, 1 rocznica
W intencji Ojczyzny
1/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawidek
2/+Maria Nikel – od Rady Parafialnej zamiast
kwiatów
+Zofia Zimończyk, mąż Konstanty, Alojzy
Juraszczyk

Piątek – 12.11.2010r.

Poniedziałek – 15.11.2010r.

ŚW. LEONA WIELKIEGO

1/+Róża Gruszka (Got)
2/+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodziców
(Bog)
1/+Łucja i Antoni Rojek (Bog)
2/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów (Bog)

z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami,
o zdrowie i błogosławieństwo dla nich. Te Deum.
Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin
Józefa Korduły, z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami.
Te Deum.
1/Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem
i prośbą w intencji Heleny z okazji urodzin.
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Marii Palarz z Boguszowic, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny.
Te Deum.

17.oo

1/+Roman Zimończyk, żona Małgorzata, rodziców,
teściów, 3 braci, Paweł Sobik
2/+Salomea Markewka, Alfred Piontek (Bog)
1/+Maria Nowok, 5 rocznica
2/+Gertruda Emrych, Teodor mąż
3/+Berta Maciończyk, 5 rocznica, mąż Edward,
rodziców (Bog)

Piątek – 19.11.2010r.
7.oo
17.oo

18.oo

17.oo

BŁ. SALOMEI

1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog)
2/Za zmarłych członków Różańca
1/+Marta Motyka, 4 rocznica, mąż Józef, córka
Krystyna, synowa Olga, pokrewieństwo (Bog)
2/+Stanisław Zimończyk, rodziców, Maria Kobyłka,
3 mężów, Gabriela, Antoni i Anna Stebel
Studium Przedmałżeńskie

Sobota – 20.11.2010r.
7.oo

BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron,
Józef Berger, żona Emilia, córka Janina, synowie
Józef i Stanisław
1/+Serafin Król, zmarłych rodziców, rodzeństwo
2/+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, Marta
żona, 2 synów
3/+Łucja Dyla, 30-ty dzień po śmierci (Bog)
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Niedziela – 21.11.2010r.

+Stefan Buchalik, Alojzy Gorzawski, Augustyn
Buchalik, 2 żony
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek
+Paweł Matuszczyk
+Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Alfred Przeliorz,
Robert i Gertruda Przeliorz, Edward Przeliorz
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz, mąż
Jan, Bronisława Janowicz, Zygmunt mąż, Walter
Matuszczyk, za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz,
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące
+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć
Ryszard (Bog)
+Antoni Antoniewski, 2 rocznica, Ryszard Borowski,
żona Marianna, Mariola Węglorz, 1 rocznica,
Zygmunt Kwiatoń, 1 rocznica, rodzice, dziadkowie,
pokrewieństwo z obu stron, bracia z żonami, siostry z
mężami
+Janina Buchalik, Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold,
Maria Witala, mąż Józef (Bog)
+Leopold Skiba, żona Regina, zięć Oskar,
pokrewieństwo (Bog)
+Marianna Mikulska, mąż Julian, Maria Pac
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł
Szymura, pokrewieństwo Szymurowe, Cieślikowe,
dusze w czyśćcu cierpiące (Rasz)
+Paweł Grzesica, 13 rocznica, żona Matylda, synowa
Danuta, wnuczka Barbara, Maria i Faustyn Kuśka,
rodziców z obu stron
+Danuta Oleś- od męża z dziećmi, od krewnych z
rodziny Oleś (Bog)
+Erwin Woryna, rodziców Wincenty Kula, 2 żony
+Karol Kuś, Emilia żona, Edward syn
+Gabriel Kiełbus, rodziców, siostra, Kazimierz
Czerwiński, żona Franciszka, syn Piotr,
pokrewieństwo (Got)
+Henryk Połednik, Alfred Połednik, Helena żona, zięć
Józef, Herman Motyka, żona Maria, 2 synów i córka,
Justyna Leśnik, syn Jacek, Gomoła Domin, Bogdan
Mika, rodziców
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, syn
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława,
syn Wiesław, 2 zięciów
+Ernest Kolenda, rodziców z obu stron (Bog)
+Józef Kania, 30-ty dzień po śmierci (Got)
+Józef Gembalczyk, rodzice Anna i Konstanty,
Antoni Karwot, rodzice Helena i Alojzy, Zbigniew
Raichert, rodzice Pelagia i Kazimierz (Got)
+Józef Szewieczek, żona Gertruda, rodziców
i dziadków z obu stron (Got)
+Helena Hyła, mąż Henryk, rodziców z obu stron,
+Mateusz Mokry, żona Marta, rodziców z obu stron
i rodzeństwo
+Genowefa Mucha, (Got)
+Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn Cyroń
+Jan Dziwoki, 2 żony, Jan Syn, Edward Karwot,
Barbara Karwot, Alojzy Karwot, Jadwiga żona
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek
+Albert Pustółka, synowie Mirosław i Aleksander

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

14.3o

16.oo

+Alfons Sojka, 23 rocznica, żona Maria, rodzice (Got)
+Leokadia Matuszczyk, 1 rocznica (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa
Antoniny i Józefa Krupa, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa
Czesława i Eugenii Kroczek z Boguszowic, z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci z rodzinami. Te Deum.
Chrzty i roczki: Mateusz Wnuk, Wiktoria Holesz,
Jakub Szostek, Michał Byszkiewicz, Jan
Kazimierczak
1/+Justyn Liszka, 8 rocznica i córka Ewa
2/+Paweł Kula - w rocznicę urodzin

Poniedziałek – 22.11.2010r.
7.oo

17.oo

ŚW. CECYLII

1/+Edward i Regina Skałbania, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, Maria żona (Got)
2/+Anna Macionczyk, 30-ty dzień po śmierci
1/+Gerard Oleś, 11 rocznica, żona Marta, zięć Ignacy,
rodziców (Bog)
2/+Kazimierz Benisz (Got)

Wtorek – 23.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Marii Kostorz, z podz. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum.
2/ +Antoni Groborz, żona Gertruda(Bog)
1/ Z okazji urodzin ks. Ireneusza
2/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów,
Alfred Klejnot (Got)

Środa – 24.11.2010r.
7.oo
17.oo

1/+Czesław i Andrzej Konsek (Rasz)
2/+Wiesław Lewandowski, 30-ty dzień po śmierci
1/+Emil Kuśka, rodziców z obu stron
2/+Stanisław Sulka, Halina i Dominik Sulka, Walenty
Przeliorz

Czwartek – 25.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Jan i Maria Przeliorz, Stanisław Goworowski, żona
Marianna (Got)
2/+Emil Szopa, 2 żony, rodzice (Got)
1/+Józef Kuczera, 17 rocznica, rodziców z obu stron
2/+Marian Buchalik (Bog)
3/Ku czci św. Cecylii w intencji chóru „Cor Jesus”

Piątek – 26.11.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Maria Kula, 11 rocznica, Antonina i Alojzy
Maciończyk
2/ Hildegarda Mura-Liszka – od sąsiadów
3/ Wolna intencja
MSZA WSPÓLNA:
+Róża Motyka, mąż Gerard
+Janusz Rduch, 6 rocznica, rodzice Otylia i Józef
Rduch
+Franciszek Marszołek, Marta żona, 2 synów,
2 synowe, córka z zięciem, pokrewieństwo, dusze
w czyśćcu cierpiące

Sobota – 27.11.2010r.
7.oo
15.3o

+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena, rodzice, Józef i
Maria Mandel
W intencji ministrantów z okazji święta patronalnego
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17.oo

1/+Andrzej Czerwiński, Eugeniusz Czerwiński, Łucja
i Wacław Osiński, za zmarłych z rodziny Czerwiński,
Osiński, Lewandowski
2/+Monika Chrószcz, 12 rocznica, mąż Izydor, syn
Stanisław (Rasz)
3/+Maria Nikel – od menagerów ING Banku
Śląskiego z obszaru Bielsko-Biała

Niedziela – 28.11.2010r.
7.oo
8.30

10.oo
11.3o

16.oo

I NIEDZIELA ADWENTU

Wolna intencja
1/+Alfred Kuczera, żona Helena (Rasz)
2/Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Fatimskiej
z okazji 80 rocznicy urodzin w pewnej intencji,
z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz
o łaskę zdrowia. Te Deum.
1/Apostolat Maryjny
2/+Janina Harnasz – od Apostolatu Maryjnego
Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa
Teresy i Leona Zimończyk, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
+Klara Hartman (Got)

Sobota – 04.12.2010r.
6.3o
9.oo
17.oo

I – sza sobota, ŚW. BARBARY

1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Rufin Pawlak (Bog)
W intencji górników
1/+Krzysztof Paprotny, ojciec Jan
3/+Bronisław Widera (Bog)

Niedziela – 05.12.2010r.
7.oo
8.3o

10.oo

11.3o
16.oo

+Małgorzata Wojtecka, 1 rocznica (Bog)
Do Opatrzności Bożej i MB Szkaplerznej z okazji
urodzin Agnieszki z Gotartowic oraz w intencji mamy,
2 sióstr i brata z rodzinami, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Świętego.
Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Franciszka
Czarnieckiego oraz w intencji całej rodziny i wnuczki
Wiktorii, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze- od córek i zięciów. Te Deum.
+Kazimierz Słapa, 3 rocznica
1/+Elfryda i Józef Kuśka (Rasz)
2/+Czesław Brodowski

Poniedziałek – 29.11.2010r.

Poniedziałek – 06.12.2010r.

6.3o

6.3o

17.oo

1/+Nikodem Ogierman, 11 rocznica
2/ Wolna intencja
1/+Edeltrauda Krawczyk (Got)
2/+Helena Stajer, mąż Teodor, córka Aniela, mąż
Roman, 3 synowe, zięć Edward Kula (Got)

Wtorek – 30.11.2010r.
6.3o
17.oo

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA,
APOSTOŁA

1/ Wolna intencja
2/ Wolna intencja
1/+Józef Sobaszek, 11 rocznica, córka Katarzyna,
za zmarłych z rodziny
2/+Alojzy i Marta Tworuszka, pokrewieństwo (Bog)

Środa – 01.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/ Wolna intencja
2/Wolna intencja
1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 97 rocznicy urodzin
Emila Garbocz z Boguszowic, z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
2/+Maria Matuszek

Czwartek – 02.12.2010r.
6.3o

17.oo

6.3o
17.oo

18.oo

ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

Wynagrodzenie NSPJ i NMP za grzechy świata
1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych
i czcicieli NSPJ
2/+Józef Palarz, rodzice Paulina i Wincenty (Bog)
3/+Barbara Cichy (Bog)
W intencji młodzieży i bierzmowańców

1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan (Bog)
2/ +Alojzy i Maria Matuszczyk, Erwin i Henryk
synowie(Bog)
1/+Alojzy Szczotka, w rocznicę śmierci, żona Dorota
(Bog)
2/+Jadwiga i Antoni Karwot

Wtorek – 07.12.2010r.
6.3o
17.oo

6.3o
10.oo
15.3o
17.oo

ŚW. AMBROŻEGO

1/+Emil i Waleska Dziewior (Bog)
2/ Wolna intencja
1/+Maria Sobik (Rasz)
2/+Anna Szczepankowska (Rasz)

Środa – 08.12.2010r.

I – szy czwartek

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne – zamawia Kopalnia.
2/ Wolna intencja
1/+Berta Kania, mąż Konstanty (Got)
2+Eleonora Dziwoki, 3 synów

Piątek – 03.12.2010r.

17.oo

II NIEDZIELA ADWENTU

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

+Władysław Janawa, 7 rocznica
+Aniela i Józef Szyroki, rodziców z obu stron (Bog)
+Luiza Zawadzka
1/ Ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji
Dzieci Maryi z okazji święta patronalnego
2/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk,
2 mężów (Bog)

Czwartek – 09.12.2010r.
6.3o
17.oo

+Alojzy Szulik, 14 rocznica, rodziców z obu stron
(Bog)
1/+Emil Sobik, żona Matylda
2/+Ludwik Marcisz, 1 rocznica (Rasz)
3/+Tadeusz Karwot (Bog)

Piątek – 10.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog)
2/Za żywych członków Różańca
1/+Lidia Karwot (Bog)
2/+Stanisław Hein (Bog)

Sobota – 11.12.2010r.
6.3o

+Janina Kosmalska, 14 rocznica, mąż Alojzy, Maria
Słowik
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17.oo

Niedziela – 12.12.2010r.
7.oo

8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

+Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik, syn
Stanisław, córka Bronisława,
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa
Elżbieta, Edward Pyszny (Got)
+Helena Hurny
+Wincenty Kula, 2 żony (Got)
+Barbara Kamer, Henryk mąż, Ryszard syn (Got)
+Stafarczyk Stefan, żona Elżbieta, za zmarłych
rodziców i rodzeństwo
+Ryszard Buchalik, Anna Szotek, mąż Aleksander,
Antoni Szotek
+Stanisław Kuśka, rodziców (Bog)
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia
+Rajmund Pytlik, rodziców z obu stron
+Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan
+Alojzy Szymura, żona Jadwiga, Józef Zimończyk,
żona Aniela, rodziców
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, zięć
Kazimierz, Stanisław Kula, żona Aniela, Jan
i Stanisław synowi, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek
(Bog)
+Łucja Sobik, 4 rocznica (Got)
+Maria Garus, 30-ty dzień po śmierci (Got)
+Sylwester Piontek (Got)
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron
+Walenty Mucha, 2 rocznica (Got)
+Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn Cyron
+Tadeusz Kokoszka, rodziców, Albert i Zofia Szyroki,
rodziców z obu stron(Bog)
+Albert i Waleska Kuczera, Maria Fizia, mąż
Jan(Bog)
+Paweł Król, żona Wiktoria, rodziców z obu stron,
Maksymilian Lach(Bog)
18.oo
Studium Przedmałżeńskie

1/+Cecylia Gorecka (Bog)
2/+Hieronim Dziwoki, 1 rocznica śmierci
3/+Maria Nikel – od Zespołu Charytatywnego
III NIEDZIELA ADWENTU

Świecka Rodzina Franciszkańska urodziny: Jadwiga
Rojek, Krystyna Benisz, Elżbieta Rojek, Otylia
Zimończyk, Luiza Gawlik, Krystyna Rojek
1/+Berta Podlińska (Bog)
2/+Ludwik Błotko
+Stefania Niemiec (Bog)
+Helena i Jarosław Kawarscy
1/+Alojzy Joszko, Helena żona, Alfred Płaczek, Anna
żona, Bronisław Jakóbczyk, dziadków z obu stron
2/+Krystyna Merkel, ojciec Jan, Mirosław Pustółka
(Bog)

Poniedziałek – 13.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka
2/ Wolna intencja
1/+Elfryda Ociepka (Bog)
2/+Józef Szymura, Franciszka żona, Joachim Piksa

Wtorek – 14.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/+Regina Buchalik, 3 rocznica, mąż Józef
2/+Robert i Augustyna Pierchała (Got)
1/+Eugeniusz, Łucja i Józef Kula, Eryk i Klara
Wyrobek (Bog)
2/+Emilia Dronszczyk, 4 rocznica, mąż Emil,
rodziców z obu stron

Środa – 15.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/+Alojzy Buchalik – z okazji urodzin
2/ Wolna intencja
1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Franciszka Kossak,
mąż Eugeniusz
2/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn Stanisław,
rodziców z obu stron

Czwartek – 16.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/ Wolna intencja
2/ Wolna intencja
1/+Ryszard Błaszczyk
2/+Szczepan Motyka, rodziców z obu stron (Bog)

Piątek – 17.12.2010r.
6.3o

17.oo

1/ Wolna intencja
2/ Wolna intencja
3/ Wolna intencja
MSZA WSPÓLNA:
+Franciszka Smyczek, mąż Emil
+Waleska i Walter Pawlas
+Jan Zieliński
+Edward Klejnot
+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki
Gabriela i Regina, dziadków z obu stron
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin Szip
+Wincenty Trybuś, żona Maria, rodziców z obu stron
+Matthias Błażewicz
+Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie,
pokrewieństwo Kornasowe i Balcerowe

Sobota – 18.12.2010r.
6.3o
17.oo

1/ Wolna intencja
2/ Wolna intencja
1/+Rajmund Śpiewok, 2 rocznica (Bog)
2/+Marta i Paweł Kula, w rocznicę śmierci (Bog)

Niedziela – 19.12.2010r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

14.3o
16.oo

IV NIEDZIELA ADWENTU

+Stefania Zieleźny
+Teodor i Helena Stajer (Got)
1/+Jerzy Stiel, 10 rocznica
2/+Józef Tralewski, 10 rocznica, żona Janina, syn
Lesław, 5 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Krzysztofa Kubańskiego, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
Chrzty i roczki: Mateusz Piwowarczyk, Martyna
Dzierbicka
Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo
Świętej Rodziny z okazji urodzin Marii, z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze.

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry
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Informator parafialny

Kronika parafialna
Chrzty:
Milena Tekla, Matylda Garbocz, Sebastian Jagielski,
Konrad Paciorek, Emilia Korduła, Maja Ferens, Gabriel
Jaciów, Oskar Koczy, Emilia Lewandowska, Zofia
Wiśniewska, Aleksander Orzeł, Julia Grzelak, Szymon
Łabuda, Zofia Kula, Maja Kaczmarczyk

Śluby:

Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00

w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne

Sałaciński Wojciech – Oleś Iwona
Szcześniewski Grzegorz – Daniluk Joanna
Błaszczyk Grzegorz – Szulc Dominika
Milkowski Rafał – Orawska Justyna
Lewandowski Marek – Konsek Monika
Przytuła Krzysztof – Pawlas Lidia
Musioł Łukasz – Hajnisz Katarzyna
Wiśniewski Grzwgorz – Gadomska Magdalena
Watoła Michał – Wiąckiewicz Magdalena
Kuna Arkadiusz – Kępa Aneta
Benisz Krzysztof – Sładkowska Patrycja
Sobczyk Krystian – Dudek Katarzyna
Kasprus Tomasz – Olszewska Ewelina
Długosz Sławomir – Bober Joanna
Adamski Ireneusz – Romanowska Anna
Jaśko Sebastian – Pikuła Anna
Szymala Zbigniew – Torebko Aleksandra
Gwoźdź Piotr – Brzezina Ewa
Pasoń Adam – Ćwiek Katarzyna
Śleziak Krzysztof – Rewaj Anna
Łokaj Dariusz – Hercka Katarzyna
Bysiec Piotr – Zimończyk Anna
Hartman Roman – Trela Joanna
Czerwiński Artur – Juraszczyk Klaudyna
Chlipała Łukasz – Rozkosz Janina

Pogrzeby:
Wasiniewski Tomasz
Sobik Radosław
Matuszczyk Małgorzata
Lip Józef
Podlińska Berta
Karpińska Helena
Bortlik Wanda
Nikel Maria
Kuśka Maria
Mura-Liszka Wanda
Fejdasz Walentyna
Oleś Nikodem
Garus Maria
Kania Józef
Malinowski Kazimierz
Maciończyk Anna





spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu
i godziny z księdzem Proboszczem
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed
planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody
osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo
ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium
Przedmałżeńskiego

Sakrament chrztu





udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu
odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym

Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)

Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje
kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii

27.11.1962 – 13.09.2010
15.03.1988 – 15.09.2010
24.01.1944 – 20.09.2010
24.03.1933 – 27.09.2010
10.12.1942 – 26.09.2010
06.01.1936 – 29.09.2010
25.07.1927 – 01.10.2010
12.06.1937 – 02.10.2010
08.04.1920 – 06.10.2010
26.01.1923 – 10.10.2010
15.04.1929 – 10.10.2010
07.09.1930 – 11.10.2010
16.07.1947 – 13.10.2010
08.03.1950 – 13.10.2010
23.02.1960 – 15.10,2010
05.11.1923 – 19.10.2010

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

BPH PBK S.A. I O/Rybnik
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499

Telefony kontaktowe w sprawie Domu
Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 19 grudnia 2010 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze październikowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010 r.
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Wyjazd Oazy
Od piątku 24 września do
niedzieli
26
września
młodzież oazowa ruszyła na
podbój Lalików i ich okolic.
Ten integracyjny i formacyjny
wyjazd pozwolił „nałdować
akumulatory”
na
cały
nadchodzący rok formacyjny.

— czytaj str. 12

Otwarcie boiska
przy SP 16 w
Boguszowicach
16 września w Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszowicach odbyła się uroczystość
oddania do użytku nowego
boiska szkolnego ze sztuczną
nawierzchnią. Symbolicznego
otwarcia dokonał Prezydent
Adam Fudali, a ks. proboszcz
Krzysztof Błotko poświęcił
nowy obiekt.
— czytaj str. 17
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Spotkanie Seniorów
i Jubilatów w Gotartowicach
7 października miało miejsce kolejne spotkanie
Seniorów i Jubilatów przygotowane w sali OSP
w Gotartowicach, na które tradycyjnie przybyło wielu
gości.
— czytaj str. 16
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„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą…”
śp. Ludwik Błotko
1931 - 2010

Kapłan nie zawsze idzie przed trumną …

Uroczystości pogrzebowe w Krasowach …

Podczas ostatnich
wspólnych wakacji …

… takim go zapamiętamy
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Dzień otwarty
w SP 20 w
Gotartowicach
13 października miała miejsce
uroczystość poświęcenia i oddania do użytku placu zabaw oraz
przebudowanych wejść do budynku w Szkole Podstawowej nr
20 w Gotartowicach połączona
z Dniem Otwartym szkoły.
— czytaj str. 20

Z pomocą potrzebującym
W niedzielę 24 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył
się koncert charytatywny. W tym wyjątkowym widowisku
mającym za cel zebrać fundusze dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo, wystąpił także senator Tadeusz Gruszka z żoną Anną.
— czytaj str. 17
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